LOGISTYKA I USŁUGI
Oprócz szerokiego portfolio dla transportu kolejowego, połączonego z elastycznością w tworzeniu niestandardowych
rozwiązań projektowych i kolorystycznych, dostosowanych do indywidualnego projektu, zdajemy sobie sprawę, że
właściwa obsługa jest równie ważna dla zapewnienia optymalnej wydajności w zarządzaniu czasem i kosztami. Forbo
oferuje szereg usług zarówno dla nowo budowanych obiektów, jak i projektów dla budynków w renowacji, które
zapewniają maksymalną wydajność od momentu dostawy surowców do magazynowania, od etykietowania
po pakowanie i od instalacji do eksploatacji.
Cięcie na wymagany wymiar i kształt
Aby zaoszczędzić czas i koszty podczas instalacji; jesteśmy w stanie przyciąć rolki do określonych
długości lub szczegółowych planów podłóg, tak by materiał można było łatwo dopasować
do układu podłoża.
• Dowolna geometria (w tym stopnie)
• Bardzo dokładna technologia cięcia na etapie produkcji
• Plany rysunków można importować do cięcia, jako np. pliki DWG lub DXF.
Planowanie podczas przygotowywania materiałów
Zdając sobie sprawę, że specyfikacje poszczególnych podłóg i wymagania dla każdego wagonu
lub taboru mogą się różnić, możemy pomóc, grupując razem wszystkie potrzebne materiały
dopasowane dla Twojego programu realizacji prac, zapewniając, że odpowiednie materiały
trafią do odpowiedniej lokalizacji. Na przykład może to obejmować maty wejściowe na korytarze
wraz z wykładziną podłogową do przedziałów oraz akcesoria, takie jak taśma Pro-Fit. Wszystko
wstępnie przycięte, oznakowane i zapakowane jako kompletny zestaw gotowy do instalacji.

Etykietowanie na zamówienie
Oferujemy w pełni spersonalizowaną usługę etykietowania dla wszystkich produktów
dostosowanych do Twoich specyfikacji, czy to jako numerów części, referencji projektów
lub kodów kreskowych. Uzgodnimy z Tobą, jakie informacje są wymagane, a następnie
stworzymy unikatowe etykiety dla Twojego projektu.

Logistyka na czas
Rozumiemy, że Klienci nie chcą być obciążeni przechowywaniem dużych zapasów wykładzin
na czas trwania projektu. Praca zgodnie z ustalonym harmonogramem dostaw od Forbo
zapewni, że tylko produkty potrzebne do bieżącej instalacji będą dostarczane zgodnie
z życzeniem. Bez względu na wymagania, będziemy z Wami współpracować zapewniając
sprawną realizację projektu i maksymalną wydajności pod względem czasu i kosztów.

Pakowanie
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wszystkich dostaw na paletach określonego rozmiaru
i typu, w konkretnych pudełkach, skrzynkach lub niestandardowym opakowaniu, Forbo zapewni
opakowanie, które spełni Twoje wymagania.
Oferujemy w pełni spersonalizowaną usługę etykietowania dla wszystkich produktów
dostosowanych do Twoich specyfikacji, czy to jako numerów części, referencji projektów
lub kodów kreskowych. Uzgodnimy z Tobą, jakie informacje są wymagane, a następnie
stworzymy unikatowe etykiety dla Twojego projektu.
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