Nabídka přepravních a logistických služeb

Kdo jsme

Pojištění

Tým naší společnosti působí v oblasti logistiky, mezinárodní a

Součástí naši služby je pojištění všech rizik spojených s přepra-

vnitrostátní dopravy i všech souvisejících služeb úspěšně už od

vou. Pojištění vyplývající z úmluvy CMR do výše 10 mil. Kč, po-

roku 1990 a má s ní bohaté zkušenosti.

jištění proti krádeži do 5 mil. Kč, kterou automaticky neobsahuje
pojistka dle úmluvy CMR.

Naše cesta

Skladování a logistika

Našim zákazníkům se snažíme nabízet vždy komplexní dopravní
služby, které pomohou vaše podnikání posouvat kupředu. Ne-

V prostorách našeho skladového a logistického centra je mož-

nabízíme služby, které jsou pro nás i pro zákazníka maximem.

nost skladovat, přebalovat a dle požadavků klienta rozvážet

Nabízíme služby, které jsou optimálním řešením vašich doprav-

zboží na určená místa. Součástí nabídky je čistění a údržba

ních a logistických potřeb. Pokud s našimi službami budete

obalů k přepravovanému zboží.

spokojeni vy, naši zákazníci, budeme spokojeni i my.

Naši zákazníci

Závěrem

Společnosti, které si uvědomují důležitost kvalitní logistiky pro

Vážení obchodní přátele, předkládám toto stručné představe-

své podnikání. Společnosti, jimž komplexně řešené dopravní

ní naši společnosti. Nabízíme Vám celkové zajištění doprav-

služby zjednoduší odbyt či zásobování. Společnosti, které mají

ních požadavků Vaši společnosti. Budeme velmi rádi, pokud

dodavatele a odběratele po celé Evropě. Malé, střední i velké

bychom byli přizvání na osobní jednáni, kde je možno probrat

firmy, které ve svých oborech představují špičku nejen v České

problematiku podrobněji.

republice.

Vozový park
Jelikož se snažíme nabízet jen stoprocentně kvalitní služby, vyu-

Jiří Oborský

žíváme také stoprocentně kvalitní a spolehlivou techniku splňu-

jednatel společnosti

jící taktéž vysoké požadavky na ekologii. Disponujeme vozy od
nosnosti 1,5 do 25 tun v objemech do 120 m3 (36 europalet,

Tel:

+420 571 410 398

108 gitterboxů).

Mobil:

+420 603 196 360

E-mail: oborsky@marshal-logistic.com
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Základní technická specifikace vozidel - k dispozici také další vozidla

Typ vozidla

Objem

Délka

Výška

Šíře

Nosnost

Gitterboxy

Palety

Soupravy 120 m3

57,10 m3
58,60 m3

7,75 m
7,75 m

3,00 m
3,00 m

2,48 m
2,48 m

25 t

108 ks

36 ks

Návěsy 100 m3

101,00 m3

13,62 m

3,00 m

2,48 m

25 t

64 ks

34 ks

Návěsy 92 m3

92,00 m3

13,62 m

2,75 m

2,48 m

25 t

54 ks

34 ks

Chladící návěsy 88 m3

88,00 m3

13,32 m

2,70 m

2,46 m

22,5 t

-

33 ks

Valníky 57 m3

57,00 m3

7,75 m

3,00 m

2,48 m

12 t

54 ks

18 ks

Dodávky

16-24 m3

-

-

-

-

-

-
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