LOGISTIČNE REŠITVE
NA GRADBIŠČIH

IZJEMEN OBČUTEK
KO GRE VSE PO NAČRTU

Z nabavo in dobavo materiala pogosto izgubljate dragocen čas na
gradbišču. Optimizirajte vaše delo s krajšimi procesi – z BAULOC®
optimiziranim sistemom za vaše gradbene projekte.
Sistem zajema vse; od točno določenih naročil, do montaže
prodajnih avtomatov, do točno določenih ur in/ali mest dobave materiala s
strani naših prodajnih zastopnikov.
Da vas čim bolj podpremo in vam omogočimo, da se osredotočite na svoje
temeljne obveznosti, naše storitve prilagajamo individualno. Večina kupcev
temu pravi storitev. Mi pravimo temu strast.

Stopite v stik z vašim osebnim svetovalcem za
BAULOC® logistične rešitve pri:
Wuerth d.o.o.
Brodišče 25
1236 IOC Trzin
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T 01 530 57 80
F 01 530 57 90
info@wuerth.si
www.wuerth.si

Logistične rešitve na gradbiščih

Vaše prednosti:
• Material imate vedno na voljo
•	Stroškovnih prekinitev gradnje zaradi manjka materiala je konec
• Osredotočite se lahko na svoje osnovno delo
•	Nizki stroški skladiščenja
•	Kontaktna oseba za vaše želje in zahteve – dosegljiva katerikoli dan
ob kateremkoli času
• Strokovno usposobljen BAULOC® svetovalec

BAULOC® ZABOJNIK

VAŠE INDIVIDUALNO SKLADIŠČE
NEPOSREDNO NA GRADBIŠČU

“Priporočam ORSY®.
Ker so pravi izdelki vedno
tam, kjer jih potrebujem.
Ko jih potrebujem.”

20' ZABOJNIK: VELIKI.
20' skladišče, opremljeno z ORSY® regalnim sistemom, prilagojenim vašim
zahtevam in električno inštalacijo. Z zabojnikom pridobite prostor na
gradbišču primeren za skladiščenje montažnega materiala, orodja, strojev
in drugih potrebnih izdelkov za gradnjo. Primeren za vsa večja kot tudi
manjša gradbena podjetja.
Zunanje dimenzije (D x Š x V):
Višina stropa:
Teža (prazen):
Oprema:

6,058 x 2,438 x 2,591 mm
2,376 mm
1,530 kg
Dvojna vhodna vrata, električna
inštalacija, ORSY® regalni sistem -		
prilagojen vašim zahtevam.

ORSY® vas podpira pri naročanju in skladiščenju opreme.
Lahko se zanesete na nas!
ORSY prihrani denar.
Nabava potrošnega materiala zahteva čas. Čas, ki bi ga lahko veliko
bolj profitabilno porabili za druge pomembnejše stvari. Kajti čas je
denar.
ORSY daje duševni mir.
Še tako majhna napaka ima lahko gromozanske posledice. Manjko še
najmanjšega izdelka, lahko povzroči stagnacijo celotne ekipe.
Kakorkoli, na voljo je "zavarovanje"; ORSY.
ORSY olajša zadeve.
Kompleksnost upočasnjuje stvari. Zato so ORSY rešitve izjemno
preproste in enostavne za uporabo.
ORSY ima sistem.
ORSY je veliko več kot le polica. ORSY združuje različne logistične
sisteme in jih povezuje. Od škatle do kovčka, od kovčka do police, s
police v vozilo, z vozila na gradbišče. Za vsem tem stoji popoln
koncept: 100% sistem in 0% stres.
ORSY je edinstven.
Razumemo težave, povezane s trgovino. ORSY ima odgovore na vse.
ORSY je edinstven kot celovit sistem oskrbe.
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Vaše prednosti z BAULOC®
zabojnikom
•	Material vedno na voljo
•	Skladiščenje in nabiranje
• Izbor izdelkov prilagojen vašim potrebam
•	Redno polnjenje s strani vašega Würth
prodajnega zastopnika

BAULOC® sistem vam ponuja različne logistične module,
s katerimi lahko vaše procese načrtujete učinkoviteje. To
vam ne prihrani le denarja temveč tudi čas, da se lahko
osredotočite na svoje osnovno delo.

Brez Würth logistike gradbišča:

Z Würth logistiko gradbišča:
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Logistične rešitve na gradbiščih

BAULOC® sistemske komponente se lahko kombinirajo
individualno. Glede na vaše zahteve in potrebe gradbišča.
Skupaj z vami bomo določili individualne logistične rešitve
za vaš projekt.

Na voljo vedno in povsod!

ZA VAS SMO POVSOD!
V SKLADIŠČU

V DELAVNICI

Sliši se kot temen prostor in zanemarjene police.
Pospravljanje, brisanje prahu, iskanje - in mogoče
celo najdba - izdelka, ki ga iščete. Niti približno se ne
sliši, kot prihranek časa! Vendar, lahko z optimizacijo
skladiščenja z Würthom storite točno to - prihranite čas!

Prav tam, kjer vsak dan dajete vse od sebe obstaja še
ogromno potenciala za optimizacijo procesov. Vsako
orodje, ki je nemudoma na dosegu roke, vsak
pripomoček, ki je na pravem mestu, vam prihrani čas in
posledično: denar!

Naše ORSY® sistemske komponente so zasnovane tako,
da se medsebojno prilegajo in tako zmanjšajo vašo
potrebo po pospravljanju, vzdrževanju in še posebej
ponovnem naročanju. Ne obljubljamo vam: 100%
sistem. 0% stres. brez tehtnih razlogov.

Naše ORSY® sistemske komponente za delavnice so
bile razvite v skladu z najvišjimi ergonomskimi merili
zato vašim zaposlenim olajšajo vsak delovni dan.
To je zato, ker v tem primeru velja naslednje: 100%
sistem, 0% stres.
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V DELOVNEM VOZILU
Kdorkoli v svojem kombiju pusti vladati kaos, ne tvega
le brezupnega nereda, ampak tudi visoke globe, saj
je varno skladiščenje tovora zakonsko predpisano.
Kakorkoli, to ni edini razlog da izberete Würth opremo
za vozila. Odlična kompatibilnost ORSY® sistemskih
komponent vam zagotavlja tudi mnogo prednosti. Ker
se ORSY® kovčki in škatle natančno prilegajo tako v
ORSY® regal, kot tudi v ORSY® notranjo opremo za
vozila boste imeli vedno maksimalno prilagodljivost.
In najboljše za konec: Z našimi variabilnimi regali lahko
učinkovito izkoristite 100% prostora v vašem delovnem
vozilu. Pustite nam da vam svetujemo - našli bomo
idealno rešitev za vaše zahteve!

NA GRADBIŠČU
Razmere na gradbišču so pogostokrat grobe. Za
zaščito vašega orodja in opreme so zato potrebni
robustni in varni sistemi. Zahvaljujoč BAULOC®, vam
Würth ponuja rešitve, ki so bila zasnovane za najbolj
trpežno zunanjo uporabo. Prednost: Na voljo imate vse
kar potrebujete, kjer potrebujete in kadar potrebujete
Ali, z drugimi besedami: 100% sistem 0% stres.
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LOGISTIČNE REŠITVE
NA GRADBIŠČIH
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Wuerth d.o.o.,
Brodišče 25
1236 Trzin, IOC Trzin
Tel.: 01 530 57 80
Fax.:01 530 57 90
info@wuerth.si
www.wuerth.si

Slike so zgolj informativne in lahko odstopajo od
originala! V brošuri navedeni tehnični podatki so
informativne narave, zato jih je potrebno pred
naročilom preveriti. Pridržujemo si tudi pravico do
sprememb izdelkov zaradi tehničnih izboljšav in
razvoja.

Bi radi izvedeli več o Wuerthovih
logističnih rešitvah na gradbiščih?
Pokličite nas na
01 530 57 80
ali pošljite povpraševanje na
info@wuerth.si
Za več informacij obiščite našo spletno stran
www.wuerth.si

GRADIMO SKUPAJ.

Upravljanje z gradbišči in gradbenimi projekti.
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