PROLOGIS ESSENTIALS MARKETPLACE

Rýchlo,
Bezpečne,
Dômyselne.
Skladové systémy
Často kladené otázky

Často kladené otázky
Q: Aké riešenia sú dostupné?
A:

Ponúkame vysokokvalitný sortiment
produktov od našich overených
partnerov, vrátane:
•

Nových a už používaných:
–

štandardných paletových regálov

–

selektívnych regálov

–

high-density regálov

–

policových riešení

–

vychystávacích staníc

–

viacpodlažných konštrukcií

–

dopravníkových systémov

–

gravitačných regálových
systémov

•

Bezpečnostného vybavenia

•

Služieb na kľúč:
–

návrh

–

seizmické požiadavky

–

schvaľovanie

–

doručenie/inštalácia

•

Opráv regálov

•

Auditov prevádzkovej efektivity

SKLADOVÉ SYSTÉMY

Q: Ako nájdem to správne
riešenie?
A:

Spoločne najprv preberieme vaše
potreby. Naši dôveryhodní partneri vám
dokážu pomôcť, či už potrebujete nové
regály, ich výmenu, odstránenie alebo
prepracovať rozloženie regálov na sklade.
•

Pokiaľ sú vaše priestory stále
prázdne, potom môže byť vopred
navrhnuté rozloženie skladu
užitočným východiskovým bodom.

•

Pokiaľ potrebujete nové rozvrhnutie
skladu alebo výmenu poškodených
regálov, môžeme sa pozrieť na
dostupné možnosti u nášho partnera.

•

Tiež vám môžeme pomôcť
s odstránením regálov pri sťahovaní,
vrátane odstránenia skrutiek
a vyplnenia závitových dier.

Nech sú vaše potreby akékoľvek, budeme
s vami a našim partnerom spolupracovať
na tom, aby sme vám ponúkli to správne
riešenie.

Q: Ako vyzerá proces
objednávky a ako dlho trvá?

Q: S akými partnermi
spolupracujete?

A:

A:

Po dokončení návrhu priestorov vám
tento návrh náš partner pošle.
•

Proces objednávky a inštalácie trvá
v priemere 10 až 12 týždňov
(v závislosti na veľkosti a zložitosti
návrhu).

•

Celý proces budeme monitorovať
a zostaneme v kontakte, aby sme
zaistili dodržanie predpokladaného
časového rámca inštalácie
a splnenie vašich požiadaviek.

Neustále hľadáme partnerov,
ktorí dokážu zabezpečiť najlepšiu
ponuku v rámci svojho segmentu.
Prostredníctvom tohto typu partnerstva
vám môžeme ponúknuť širokú paletu
riešení vašich špecifických potrieb.
Našimi súčasnými partnermi pre oblasť
regálových riešení sú:
•

STOW

•

Whittan (len Spojené kráľovstvo)

Q: Ako si vyberáte partnerov?
A:

SKLADOVÉ SYSTÉMY

Pri výbere partnerov sa zameriavame
na nasledujúce kritériá: schopnosť
poskytovať konkurencieschopné
ceny, rýchle riešenia, služby, komfort
a spoľahlivosť. Chceme, aby ste mali
prístup k našim partnerom poskytujúcim
služby v oblasti regálových riešení, ktorí
ponúkajú širokú škálu produktov, pôsobia
na viacerých trhoch po celej Európe
a disponujú vysokou mierou odborných
znalostí. Všetci naši partneri sa musia
riadiť jednoduchými a systematickými
procesmi, aby vyhodnotili vaše potreby,
a následne navrhli riešenia, ktoré týmto
potrebám najlepšie vyhovujú.

Ak chcete znížiť svoje náklady na energie, zvýšiť bezpečnosť, efektivitu
a zaistiť svojim zamestnancom príjemné pracovné prostredie, kontaktujte
Jakub Randa | jranda@prologis.com | +421 908 744410
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