DB SCHENKERmove
Nasveti ob selitvi za podjetja
Od A do Ž

Schenker d.d., Slovenija

Nasveti ob selitvi za podjetja
Od A do Ž
Načrtovanje stroškov
Ali potrebujete oceno stroškov? Določimo skupno količino in pripravimo časovnico.
Odslužen inventar
Ali dela vašega inventarja ne potrebujete več? Odslužen inventar prevzamemo, in predamo na uničenje na okolju prijazen
način in dokumentirano.
Oprema
Katero tehnično opremo uporabiti pri selitvi? Zunanja dvigala, manjša in večja tovorna vozila z dvižno ploščadjo, stopniščni
vzpenjalniki, tovorna vozila z zračnim vzmetenjem, viličarji, klimatizirana vozila in oprema za prevoz umetnin, tovorna vozila z
dvigali ...

Prilagodljivost
Iščete partnerja, ki lahko s širokim naborom storitev prevzame del vašega bremena in vam kljub temu omogoči, da v proces
selitve vključite lastne vire? V celoten projekt vključujemo vaše osebje. To pomeni, da lahko izkoristite lastno znanje in
prihranite stroške. Naše storitve uporabljate po modularnem sistemu do vključno “na ključ".
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Podpora pri selitvi industrijskih strojev
Ali razmišljate o obnovitvi delovnih strojev kot o delu selitve? V tem primeru poznamo prave strokovnjake.
Trenutna / ciljna situacija
So vhodi v vaše podjetje preozki, ali je vaše podjetje ob glavni cesti ali v stanovanjskem območju? V tem primeru je nujno
pravočasno vložiti potrebne vloge za območja kjer potekajo posebni prometni režimi, da lahko pristojni organi pravočasno
izdajo dovoljenja.
Usklajen načrt
Zagotavljamo vam, da bodo vaši predmeti prispeli na mesto, ki je bilo zanje izbrano! Sistem je preprost, učinkovit in jasen. Po
posvetovanju z vami izberemo pravi siste, ki poskrbi, da vaše stvari ostanejo organizirane.

Montaža
Ali je potrebno vaše pohištvo ali stroje razstaviti? Naša tehnična ekipa zagotavlja, da so vsi deli, razstavljeni za prevoz, pravilno
sestavljeni po selitvi. Našo ekipo dopolnjujemo po potrebi z mizarji, električarji in drugim tehničnim osebjem.
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Projektno vodenje
Potrebujete partnerja na področju projektnega vodenja? Naš vodja projekta sodeluje z vami že od samega začetka in je ves čas
na razpolago.
Pakiranje
Že veste, komu boste zaupali svojo opremo, slike ali druge dragocene predmete, ki zahtevajo posebno pozornost? Zanesete se
lahko na naše usposobljene pakirne delavce. V DB Schenker imamo strokovnjake za vse. Od mehkega zaščitnega materiala do
posebej izdelanih lesenih zabojev - najdemo pravo rešitev.
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