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SKÚSENOSŤ - SPOĽAHLIVOSŤ - DLHODOBÉ PARTNERSTVO

Našu činnosť sme začali v roku 2003 v oblasti drevospracujúceho priemyslu - výrobou drevených
paliet. Postupom času sme sa začali špecializovať na výrobu rôznorodých drevených obalov, rôznych
atypických dební, paliet (vrátane ich komponentov) a rôznorodých paletových rámov, ohrádok. V
súčasnosti pre našich zákazníkov poskytujeme KOMPLETNÉ OBALOVÉ RIEŠENIE.

•

Výhodou našich produktov je ich široká využiteľnosť v rôznych odvetviach priemyslu (automobilový,
chemický, letecký, stavebný, strojársky) ale aj v poľnohospodárstve.

•

Nami navrhované obaly sú vhodné na skladovanie i prepravu rôzneho materiálu, polotovarov, náhradných dielov, hotových výrobkov, poľnohospodárskych plodín, atď. Sú vhodné pre nákladnú,
námornú a leteckú prepravu, pričom spĺňajú fytokaranténne predpisy pre export (norma ISPM 15,
označenie IPPC) a zároveň zabezpečujú bezpečnosť tovaru.

•

Našimi stabilnými zákazníkmi sú slovenské, zahraničné ale aj medzinárodné spoločnosti. Samozrejmosťou pre nás je odborné technické poradenstvo a dodanie hotových výrobkov podľa požiadavky
zákazníka.

•

V roku 2012 sme naše podnikateľské aktivity rozšírili o MEDZINÁRODNÚ A VNÚTROŠTÁTNU CESTNÚ PREPRAVU. Denne zabezpečujeme pre našich zákazníkov vnútroštátne prepravy v rámci SR, ale
aj prepravy do Európskych krajín: ČR, HU, DE, IT, BG, NL, PL, AT, GB, B, HR, SLO, RO, CH, atď. Samozrejmosťou pre nás je dodržiavanie časových okien a dodávky JUST IN TIME.

PROFIL SPOLOČNOSTI

•

• Sme hrdí na to, že naši zákazníci nás považujú za spoľahlivého a stabilného partnera, ktorý pre
nich vždy hľadá optimálne riešenie.
•

V našej spoločnosti máme implementovaný a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa normy
STN EN ISO 9001, preto nové myšlienky vnímame ako príležitosti a slabé stránky ako podnety pre
neustále zlepšovanie.
„PRIDAJTE SA AJ VY K NAŠIM SPOKOJNÝM ZÁKAZNÍKOM.“
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NAŠE VÝHODY

2003
Vznik spoločnosti
MaP plus, s.r.o.
Ekologicky šetrné výrobky

Slovenské výrobky
Implementovaný
a udržiavaný SMK
Označenie IPPC
(norma ISPM 15)
ADR certifikát pre debne,
preprava nebezpečného tovaru
Osvedčenie Tech. skúšobný ústav
poľnohospodársky
ZASIELATEĽSTVO - DOPRAVA
dodanie JUST IN TIME
Technické
a odborné poradenstvo
Moderné technológie, inovácie

Dlhodobé partnerstvo

Skúsenosti a spoľahlivosť
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MODERNÉ TECHNOLÓGIE

AUTOMAT PALTEC 2000

•
•
•
•
•

automatické zbíjanie
vysoká presnosť a pevnosť
možnosť použiť klince, spony
eliminácia chybovosti
zvýšená produktivita práce

https://youtu.be/1zfoHeD06jo

PÍLA CMR

automatická brúska

•
•

automatický a manuálny posun (výkon 60m )
automatické kapovanie
3
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MODERNÉ TECHNOLÓGIE

Naše foto

KOMOROVÁ SUŠIAREŇ KS18
C. SUŠIAREŇ KS18

•
•
•

platné osvedčenie vydané TSÚP
sušenie reziva na požadovanú vlhkosť
ošetrené proti škodcom ISPM 15

Naše foto

SIEŤOTLAČ

•

VLASTNÉ PREKRYTÉ SKLADOVÉ PRIESTORY

•
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implementovaná a udržiavaná metóda FIFO

možnosť natlačiť logo spoločnosti, znaky,
symboly

HLAVNÁ CHARAKTERISTIKA:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

určené na skladovanie poľnohospodárskych plodín, vhodné aj pre chladené priestory,
vysoká kvalita smrekového dreva, ktoré je vysušené na požadovanú vlhkosť,
ošetrené podľa normy ISPM 15 (znak IPPC),
smrekové drevo je antiseptické a vhodné pre potravinárske skladovanie,
vysoká životnosť dební (viac ako 15 rokov),
špeciálne navrhnutá konštrukcia, ktorá umožňuje stohovanie dební až do výšky 9 metrov, tzn. 8 dební,
možnosť vyrobiť debne so zaoblenými hranami, jednotlivé časti môžu byť aj podlepené,
všetky kovové prvky sú galvanizované, pozinkované,
montáž priamo u zákazníka našimi pracovníkmi (debne sa dodávajú v rozloženom stave),
špeciálne skryté skrutky,
možnosť potlače loga, znakov, symbolov,
výroba individuálnych, atypických rozmerov,

NAŠI STABILNÍ ZÁKAZNÍCI:

•
•
•
•
•

Europlant
Eva Kammel
Felbemaier
Lapro
Schneller

A. TYP AGRO I
DREVENÉ DEBNE vhodné pre uskladnenie zeleniny (zemiaky, mrkva, petržlen, zeler).
ROZMER:

1400x1200x1200 (nosnosť 1000kg)
1600x1200x1200 (nosnosť 1200kg)
1800x1200x1200 (nosnosť 1400kg)
Individuálny – podľa požiadavky zákazníka

detail vnútra

detail spojovací materiál

PROFESIONÁLNE BALENIE PRE POĽNOHOSPODÁROV

Pevné debne určené pre opakované použitie, ktoré sú charakteristické svojou pevnou nosnou konštrukciou a majú široké použitie v poľnohospodárstve.
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PROFESIONÁLNE BALENIE PRE POĽNOHOSPODÁROV

B. TYP AGRO II - STENOVÉ VETRANIE
DEBNE vhodné pre uskladnenie zeleniny (zemiaky, cibuľa, cesnak) rozdeľujeme na:
1. OSB (Super Finish Eco) DEBNE
2. CELODREVENÉ HOBLOVANÉ DEBNE
ROZMER:

1400x1200x1200 (nosnosť 1000kg)
1600x1200x1200 (nosnosť 1200kg)
Individuálny – podľa požiadavky zákazníka

1. OSB (Super Finish Eco) DEBNE

detail

2. CELODREVENÉ HOBLOVANÉ DEBNE

detail
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detail

Vhodné vetranie zaisťuje požadovanú výmenu vzduchu vo vnútri skladov poľnohospodárskych plodín a
potrebnú dodávku čerstvého vzduchu. V dôsledku vetrania dochádza vždy k tepelným stratám alebo k
akumulácii tepla, preto musí byť jeho intenzita navrhnutá v závislosti na rôznych klimatických vplyvoch,
aby sa zabezpečilo správne skladovanie poľnohospodárskych plodín.
Naša spoločnosť Vám zabezpečí montáž steny pre vetranie na základe vopred navrhnutých a odsúhlasených požiadaviek.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PROFESIONÁLNE BALENIE PRE POĽNOHOSPODÁROV

STENOVÉ VETRANIE - MONTÁŽ STENY
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PROFESIONÁLNE BALENIE PRE POĽNOHOSPODÁROV
10

C. TYP AGRO III
DREVENÉ DEBNE vhodné pre uskladnenie zeleniny (zemiaky, mrkva, petržlen, zeler).
ROZMER:

1400x1200x1200 (nosnosť 1000kg)
1600x1200x1200 (nosnosť 1200kg)
1800x1200x1200 (nosnosť 1400kg)
2400x1200x1200 (nosnosť 2000kg)
Individuálny – podľa požiadavky zákazníka

rozmer: 1600x1200x1200

detail vnútra - stredový hranol

rozmer: 1400x1200x1200

detail vnútra - rohový hranol

rozmer: 2400x1200x1200

detail vonkajšie vetráky

DREVENÉ DEBNE vhodné pre uskladnenie zeleniny (mrkva, petržlen). Rám z tvrdého dreva (buk, dub a pod.).
ROZMER:

1800x1200x920 (nosnosť 1000kg)
individuálny - podľa požiadavky zákazníka

detail spojovací materiál

detail spojovací materiál

E. TYP AGRO V
DREVENÉ DEBNE vhodné pre uskladnenie ovocia (jablká, atď.).
ROZMER:

1200x1000x750 (nosnosť 300kg)
Individuálny – podľa požiadavky zákazníka

PROFESIONÁLNE BALENIE PRE POĽNOHOSPODÁROV

D. TYP AGRO IV - VINKLOVÉ

detail otvor pre uchopenie

detail spojovací materiál
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PROFESIONÁLNE BALENIE PRE GEOLÓGOV
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GEO DEBNE
DREVENÉ OBALY určené na uskladňovanie geologických vzoriek z prieskumných vrtov.
Náš stabilný zákazník:

ROZMER:

1040x340x170 mm
1040x430x215 mm

Účel použitia

HLAVNÁ CHARAKTERISTIKA:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

určené na prepravu rôzneho tovaru, strojov, zariadení,
vhodné na uskladnenie rôznych dielov, komponentov, polotovarov, výrobkov,
výborné riešenie pre efektívne skladovanie,
jednoduchá a pevná konštrukcia,
použitý kvalitný spojovací materiál,
ošetrené podľa normy ISPM 15 (znak IPPC),
vhodné pre cestnú, námornú a leteckú prepravu,
poradenstvo v oblasti vnútorných výplní a prípadnej fixácie materiálu (vrátane dodania),
možnosť potlače loga, znakov, symbolov,
výroba individuálnych, atypických rozmerov,

A. DEBNE PREGLEJKOVÉ
•
•
•
•
•
•

vynikajúca pevnosť,
spoje bez použitia klincov,
nízka hmotnosť,
vynikajúca ochrana,
vhodné na opakované použitie a pre dlhodobé skladovanie,
dodávané v rozloženom stave,

detail zámkový systém štandard

preprava ADR tovaru

PROFESIONÁLNE BALENIE PRE PRIEMYSEL - DEBNE

Spoľahlivé prepravné obaly „šité na mieru“, ktoré sú vyrobené z dreva, OSB dosky alebo preglejky. Sú
charakteristické svojou pevnou konštrukciou a slúžia na jednorazové alebo opakované použitie.
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PROFESIONÁLNE BALENIE PRE PRIEMYSEL - DEBNE

B. DEBNE OSB
•
•
•
•
•
•
•
•

vysoká pevnosť a stabilita,
pevnosť spojov použitím oceľových profilov,
vynikajúca ochrana,
vhodné na opakované použitie,
vhodné pre dlhodobé skladovanie aj mimo skladových priestorov,
možnosť stohovať – úspora skladových priestorov,
možnosť dodať vrátane vnútorných výplní (fólia, molitan, pvc, atď).
dodávané v zloženom stave,

detail použitia

označenie IPPC

detail spojovací materiál
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•
•
•
•
•
•

vysoká pevnosť a stabilita,
pevnosť spojov použitím oceľových profilov,
vynikajúca ochrana,
vhodné na opakované použitie a pre dlhodobé skladovanie,
možnosť stohovať – úspora skladových priestorov,
dodávané v zloženom stave,

detail označenie IPPC

PROFESIONÁLNE BALENIE PRE PRIEMYSEL - DEBNE

C. DEBNE DREVENÉ

preprava ADR tovaru

detail antikorózny pretkávaný papier
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PROFESIONÁLNE BALENIE PRE PRIEMYSEL - DEBNE

D. DEBNE KOMBINOVANÉ
•
•
•
•

použitý materiál drevo a preglejka,
vysoká pevnosť a nosnosť,
použitý kvalitný, oceľový spojovací materiál,
dodávané v zloženom stave,

detail lisovací nárožník

detail spojovací materiál

označenie IPPC
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HLAVNÁ CHARAKTERISTIKA:

•
•
•
•
•
•
•
•

určené na prepravu rôzneho tovaru,
vhodné na uskladnenie rôznych dielov, komponentov, polotovarov, výrobkov, náradia,
výborné riešenie pre efektívne a jednoduché skladovanie,
flexibilné a viacúrovňové skladovanie - úspora skladových priestorov,
ľahká manipulácia a rýchla montáž,
nástavce s vlhkosťou 20%, kvalitný spojovací materiál, čo zaručuje vysokú životnosť,
možnosť potlače loga, znakov, symbolov,
dĺžka nástavca môže byť individuálna podľa požiadavky zákazníka,

A. DREVENÉ PALETOVÉ OHRÁDKY (sklápateľné, výška ohrádky 200 mm)

B. DREVENÉ NASADZOVACIE RÁMY (pevné, výška rámu 400 mm)

PROFESIONÁLNE BALENIE PRE PRIEMYSEL – DREVENÉ PALETOVÉ OHRÁDKY A RÁMY

Paletové ohrádky a rámy sú veľmi výhodným, efektívnym a hlavne ekonomickým typom opakovane používaných obalov. Sú určené na skladovanie, prepravu alebo manipuláciu s tovarom.
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PROFESIONÁLNE BALENIE PRE PRIEMYSEL – DREVENÉ PALETOVÉ OHRÁDKY A RÁMY
18

VÝHODY DREVENÝCH PALETOVÝCH OHRÁDOK A RÁMOV:
1. Jednoduché skladovanie a preprava (štandardné balenie = 108 ohrádok)

2. Priehradky (podľa požiadavky zákazníka)

3. Personalizácia (napr. logo spoločnosti, oddelenie)

4. Paletové ohrádky šesťpántové (efektívne skladovanie)

6. Uzavreté nástavce (nástavce s vrchnákom - krytom)

detail spojovací materiál

7. Viacúrovňové skladovanie (úspora skladových priestorov)

detail spojovací materiál

PROFESIONÁLNE BALENIE PRE PRIEMYSEL – DREVENÉ PALETOVÉ OHRÁDKY A RÁMY

5. Ohrádky, rámy na kolieskach (ľahká manipulácia - rýchly presun materiálu)

19

PROFESIONÁLNE BALENIE PRE PRIEMYSEL – DREVENÉ PALETOVÉ OHRÁDKY A RÁMY
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SPOJOVACÍ MATERIÁL PRE DREVENÉ PALETOVÉ OHRÁDKY A RÁMY:
1. NITY

2. PÁNTY
A) ) určené pre drevené paletové ohrádky

TYP A

TYP B - nitovací

B) určené pre drevené nasadzovanie rámy

TYP A

3. LISOVACÍ NÁROŽNÍK NA VRCHNÁKY

TYP B

TYP C - lisovací

HLAVNÁ CHARAKTERISTIKA:

•
•
•
•
•
•
•

všestranný baliaci materiál,
dobré ochranné vlastnosti pred vonkajšími vplyvmi a ľahká manipulácia,
recyklovateľné obaly, ktoré majú vysokú variabilitu využitia,
úspora skladových priestorov,
vhodné pre maloobchodné, veľkoobchodné aj priemyselné balenia,
možnosť potlače loga, znakov, symbolov,
skladacie obaly podľa celosvetového štandardu FEFCO,

A. KARTÓNOVÉ KRABICE
•
•
•

pevný vonkajší obal,
dodávané v rozloženom stave – úspora skladových priestorov,
klopové krabice podľa normy fefco, minikrabice, atypické krabice podľa požiadaviek klienta, prepravné boxy,

Rozdelenie podľa FEFCO
1. klopové krabice
2. krabice s vrchnákom
3. tvarové výseky
4. vnútorné vybavenie
5. ostatné

B. OCHRANNÉ HRANY
•
•

PROFESIONÁLNE BALENIE PRE PRIEMYSEL – KARTÓNOVÉ OBALY

Kartónové obaly z vlnitej lepenky majú široké využitie, slúžia na skladovanie a prepravu tovaru. Výhodou
kartónových obalov je ich nízka hmotnosť, vysoká schopnosť ochrany tovaru a rozmanité tvary a rozmery.

chránia všetky druhy rohov jednotlivých obalov pred poškodením počas prepravy a skladovania,
využívajú sa na vystuženie vnútorných rohov krabíc pre dosiahnutie vyššej pevnosti pri stohovaní,
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PROFESIONÁLNE NADROZMERNÉ, ZÁMORSKÉ BALENIE

Naša spoločnosť zúročila svoje dlhoročné skúsenosti a poskytuje Vám možnosť EXPORTNÉHO ZÁMORSKÉHO BALENIA. Tento druh obalu sa využíva pri medzinárodnej preprave väčších zariadení, rôznych
strojov, špeciálnych ventilátorov, potrubí, atď.
Pevnosť a nosnosť obalu je individuálna, záleží od ťažiska prepravovaného, baleného tovaru a je prepočítaná podľa konkrétnych kritérií, porovnávaná so štatistickými tabuľkami. Pevnosť obalu je zabezpečená použitím celodrevenej konštrukcie dna z kvalitných hranolov, oceľových profilov.
Pre zabezpečenie a bezpečnosť prepravovaného tovaru je možné do spodného dielu navŕtať úchyty
pomocou ktorých sa stabilizuje prepravovaný tovar. Pre vyššiu pevnosť odporúčame lisovanú OSB III
dosku, prípadne OSB v kombinácií s drevom. Druh použitého materiálu závisí od konkrétnych vlastností
prepravovaného predmetu.
Prepravný obal sa dodáva v rozloženom stave, pričom naša spoločnosť Vám ponúka:
•
•

On site packaging (balenie priamo na mieste odoslania, tzn. u zákazníka),
Off site packaging (balenie priamo v našej výrobe, tzn. zabalenie a dodanie na miesto určenia).

Nakoľko sa jedná o veľmi špecifický typ obalu, naša spoločnosť ku každej požiadavke zákazníka pristupuje individuálne a zároveň hľadá optimálny spôsob zabezpečenia tovaru. Preto pri práci dodržiavame
zadefinované pracovné postupy a používame kvalitné materiály, ktoré zabezpečia dostatočnú ochranu
prepravovaného tovaru.
Zabezpečíme vám KOMPLETNÉ RIEŠENIE EXPORTNÉHO BALENIA:
•
•
•
•
•
•

dodanie vhodného prepravného obalu,
zabezpečenie tovaru proti pohybu,
zabezpečenie vhodnej ochrany tovaru podľa požiadavky zákazníka (napr.: VCI program, PE fólia,
zmršťovacia fólia, baliaci papier, ALU fólie, ochranné nátery, fixačné peny a výplne)
zabezpečenie balenia tovaru vo vákuu,
označenie obalu podľa požiadaviek zákazníka (rôzne piktogramy, logo zákazníka, IPPC znak, atď.),
zabezpečenie prepravy na požadované miesto dodania.

A. NADROZMERNÉ BALENIE
POSTUP BALENIA:

1.
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2.

4.

5.

6.

PROFESIONÁLNE NADROZMERNÉ, ZÁMORSKÉ BALENIE

3.

B. ATYP BALENIE
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PROFESIONÁLNE PALETY, ROŠTY

Rôznorodé palety, rošty slúžia ako „prepravný prostriedok“ s ložnou a opornou podlahou pre vidlicovú manipuláciu, ktoré sú prispôsobené na stohovanie. Umožňujú lepšie využitie ložného, skladového
priestoru a zvyšujú bezpečnosť pri manipulácii s tovarom.

HLAVNÁ CHARAKTERISTIKA:
•
•
•
•
•

všestranný baliaci materiál, ktorý chráni produkt pred vonkajšími vplyvmi,
vhodné na skladovanie, prepravu výrobkov, polotovarov,
určené na jednorazové a opakované použitie,
ošetrené podľa normy ISPM 15 (znak IPPC),
vysoká životnosť,

A. PALETOVÉ ROŠTY
Slúžia na uskladnenie a mechanickú ochranu tovaru pri manipulácii s tovarom, preprave a skladovaní.
Vyrábané podľa zadefinovanej požiadavky zákazníka.

detaily

B. ATYP PALETA
Vyrábané podľa konkrétnej špecifikácie zákazníka. Ošetrené podľa normy ISPM 15 (IPPC), môžu byť použité na export do akejkoľvek krajiny.
Rozmer palety a nosnosť: podľa požiadavky zákazníka.
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A. ANTIKORÓZNA OCHRANA
1. VCI PE fólia

2. Vysúšadlá

B. OBALOVÝ MATERIÁL A VÝPLNE
1. PE penová fólia hr. 3mm/1/1

2. Bublinková fólia 100cm

3. Lepenka 105 cm

4. Stretch fólia transparent
23my, 2,1kg, 500 mm
23my, 2,4kg, 500 mm
23my, 150 strojová

5. Stretch fólia ČIERNA
21my, 2,4kg, 500 mm

6. Stretch fólia MINI
20my s rúčkou, 100 mm
20my bez rúčky, 100 mm

PROFESIONÁLNY DOPLNKOVÝ TOVAR

Úlohou vnútorného balenia a obalového materiálu je chrániť, fixovať konkrétny tovar počas skladovania či prepravy. Vnútorné výplne „obklopujú“ tovar a slúžia na ochranu proti odretiu, korózii alebo elektrostatickému výboju.
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PROFESIONÁLNY DOPLNKOVÝ TOVAR

7. Lepiaca páska
Hnedá
Transparent
SCOTCH TAPE solvent prír.kaučuk
PP STANDART hotmelt synt.kaučuk

8. PP páska
16x0,7 mm, dut. 200 mm
12x0,5 mm, dut. 200mm
16x0,7 mm, dut. 400 mm
12x0,5 mm, dut. 400 mm

9. PES páska 16 mm

10. Oceľová páska

11. Fóliové orezy

12. Spony
Spony plechové 13 mm
Spony plechové 16 mm
Spony drôtené 16 mm

13. Vzduchové výplne - vankúše
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Hrúbka
10
12
15
18
22
25
12
15
18
22
25

Formát v mm
2500
1250
2500
1250
2500
1250
2500
1250
2500
1250
2500
1250
2500
625
2500
625
2500
625
2500
625
2500
625

Druh
ostrá hrana
ostrá hrana
ostrá hrana
ostrá hrana
ostrá hrana
ostrá hrana
pero + drážka
pero + drážka
pero + drážka
pero + drážka
pero + drážka

VEĽKOPLOŠNÝ MATERIÁL

OSB/3 dosky

Preglejka Elliotis borovica C+/C
Hrúbka
6
12
15

Formát v mm
2500
2500
2500

1250
1250
1250

REZIVO-Hranoly (smrek)
šírka v mm
80
50
100

výška v mm
100
100
100

dĺžka v mm
4000, 5000
4000, 5000
4000, 5000

REZIVO-dosky (smrek)
hrúbka v mm
22
22
21

šírka v mm
100
120
80

dĺžka v mm
3000, 4000
3000, 4000
4000, 5000
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ZASIELATEĽSTVO – DOPRAVA

•

Služby v oblasti dopravy zabezpečujeme pre našich zákazníkov už od roku 2012. Postupne sme sa
úspešne etablovali na slovenskom trhu, kde pre našich zákazníkov poskytujeme VNÚTROŠTÁTNE A
MEDZINÁRODNÉ CESTNÉ PREPRAVY.

•

Vďaka našim zákazníkom a ich dôvere v naše služby neustále rastieme a zvyšujeme našu odbornosť,
poskytovaný servis a profesionalitu. Spokojnosť našich zákazníkov a ich spätná väzba je pre nás
každodennou motiváciou k neustálemu zlepšovaniu.

•

Prostredníctvom našich stabilných, overených zmluvných partnerov v rámci EÚ využívame naše
„prepravné know-how“, ktoré nám umožňuje naplánovať jednotlivé prepravy, tak aby naše LKW mali
minimálne prejazdy a čo najkratšie čakacie lehoty.

•

Váš tovar prepravíme na určené miesto načas, pričom dodržiavame plánované časové okná
nakládok, vykládok.

•

Našim cieľom je rýchla, ekonomicky výhodná a bezpečná preprava tovaru a dodržanie všetkých
požiadaviek zákazníka. Pri každej preprave neustále monitorujeme vozidlo i aktuálnu cestnú situáciu a
zákazníkom poskytujeme pravdivé informácie.

•

Nakoľko naša spoločnosť spolupracuje aj so zmluvnými partnermi dôsledne dbáme na ich každoročné
hodnotenie, ktoré je vykonávané na základe faktov.

•

Uprednostňujeme dlhodobé a korektné vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi.

„Sme cesta k dlhodobému partnerstvu.“
•

Tejto filozofii sme prispôsobili aj naše každodenné činnosti, ktoré vykonávame tak, aby sme si získali a
udržali Vašu dôveru a zároveň nesklamali Vaše očakávania.

DE

PL

GB

RO

ČR
NL

BG

B
SLO

CH

GR

IT
AT
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HU

Hlavné destinácie

HR

Pravidelná kontrola
priebehu prepravy
a informovanie
zákazníka

Spokojný
zákazník

Bezpečnosť
prepravovaného
tovaru

Dodanie tovaru
podľa požiadaviek/
špecifikácií zákazníka

•

Naším prioritným cieľom je uspokojiť každého existujúceho, resp. potencionálneho zákazníka a nájsť
vhodné riešenie pre jeho prepravné požiadavky.

•

Na základe nášho cieľa flexibilne reagujeme na objednávky našich zákazníkov s možnosťou pristavenia
vozidla do 24 hodín, prípadne do 12 hodín od objednávky.

•

V časovej núdzi môžete využiť služby dvoch šoférov.

ZASIELATEĽSTVO – DOPRAVA

Dodržanie termínov
- časové okná,
Just in Time

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Bežné
prepravy

Dokládkové
prepravy
celovozová
preprava
FTL

Expresné
prepravy
preprava na
počet paliet
LTL

prepravy
FTL a LTL

termín
dodania podľa
požiadavky
zákazníka

termín
dodania podľa
požiadavky
zákazníka

termín
dodania do
24 hodín
(možnosť 2
vodičov)

optimálna
cena
prepravy

nižšia
cena
prepravy

vyššia
cena
prepravy

NAŠE SLUŽBY SÚ:
•
•
•
•
•

promptné, zodpovedné a spoľahlivé,
založené na odbornosti a dlhodobých pracovných skúsenostiach,
zákaznícky orientované (hľadanie optimálneho riešenia pre zákazníka),
pravidelne preverované a kontrolované (GPS, hotline, atď.),
1 x ročne vyhodnocované našimi zákazníkmi (sledovanie spokojnosti zákazníka),
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ZASIELATEĽSTVO – DOPRAVA

POISTENIE:
•
•
•

každé vozidlo, ktoré zabezpečuje prepravu tovaru má vlastné CMR poistenie,
zároveň naša spoločnosť má platné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone
činnosti zasielateľa v poisťovni Kooperatíva,
možnosť pripoistiť zásielku, tovar podľa požiadavky zákazníka,

TYPY VOZIDIEL:
VOZIDLO

NOSNOSŤ TOVARU DO

OBJ. PRIESTOR

DODÁVKY RÔZNE TYPY

1,5 t

15 m3 – 25 m3

DODÁVKY S PRÍVESMI

3,0 t

20 m3 – 35 m3

SÓLO VOZIDLÁ

6,5 t

35 m3 – 60 m3

TAUTLINER 13,6 LM

24,0 t

80 m3 – 90 m3

SÚPRAVA 15,4 LM

24,0 t

80 m3 – 120 m3

MEGA 13,6 LM

24,0 t

80 m3 – 100 m3

ODBORNOSŤ PRACOVNÉHO TÍMU:
Náš pracovný tím tvoria pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami v
oblasti dopravy, zasielateľstva, logistiky a kvality. Samozrejmosťou
je každodenná komunikácia v slovenskom, anglickom, maďarskom,
poľskom a nemeckom jazyku.

PRI NAŠEJ PRÁCI POUŽÍVAME DENNE AJ TIETO IS:

Pracujeme v zmysle Všeobecných zasielateľských podmienok Zväzu logistiky
a zasielateľstva SR, sme riadnym členom Zväzu logistiky a zasielateľstva SR.
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ZVÄZ LOGISTIKY A ZASIELATEĽSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ekologické prepravy
(EURO IV, V, VI)
Implementovaný
a udržiavaný SMK
Dodržiavanie termínov
(časové okná)
Osobný prístup
(zákazník má pridelenú jednu
kontaktnú osobu)
Presná kontrola, preverenie
polohy vozidla

ZASIELATEĽSTVO – DOPRAVA – NAŠE VÝHODY

2012
ZASIELATEĽSTVO - DOPRAVA

Pravidelné hodnotenie
zmluvých partnerov
Expresné prepravy
(možnosť 2 šoférov)
Garancia kapacít

Dlhodobé partnerstvo
Skúsený, spoľahlivý a jazykovo
zdatný pracovný tím
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KONTAKTY:
OBCHOD:

DOPRAVA:

tel: 00421 905 879 101
tel: 00421 917 212 731
tel: 00421 908 414 227

tel: 00421 905 716 966
tel: 00421 37 6424 664
fax: 00421 37 6424 664

E-mail: sales@mp-plus.sk

E-mail: doprava@mp-plus.sk

www.mp-plus.sk

GPS súradnice:
48°20’1.52˝N
18°18’7.48˝E

