Zimska
služba
Brezskrbno
skozi zimo
Že od ranih let naprej z navdušenjem
in radostjo opazujemo gibanje
snežink na zimskem nebu. Da boste
lahko tudi vi uživali v tem prijetnem
občutku nemoteno naprej velja,
da zoprne a nujne obveznosti, kot
so odstranjevanje snega in ledu s
cest, parkirišč, pločnikov, dovozov
ter drugih gospodarskih površin,
prepustite zanesljivemu partnerju,
kot smo mi.

Skrb za ugled

Predanost

Z izbiro podjetja Maschinenring,
kot najodzivnejšim mednarodnim
podjetjem z več kot pol stoletnimi
izkušnjami ter s pokritostjo storitev
na celotnem področju Slovenije, si
zagotovite za vaše lokacije popolno
in pravočasno storitev zimske službe,
ki svoje aktivnosti izvaja ob pravem
času, učinkovito, varno in kakovostno.

Zimska služba je dejavnost, ki
zajema skupek med seboj tesno
povezanih logističnih aktivnosti
notranjega in zunanjega transporta,
skladiščenja in vzdrževanja zalog,
informacij, komunikacij in kontrole
ter delovne sile povezane s sistemom.
Vse te aktivnosti vam v lastni režiji
povzročajo stroške in jemljejo vaš
prepotreben čas. Da bi te stroške
omejili, vam pa prihranili dragocen
čas, pri podjetju Maschinenring
skrbno načrtujemo, koordiniramo in
vodimo vse logistične aktivnosti nad
katerimi izvajamo učinkovit nadzor.

Prilagodljivost
in hitro posredovanje
Na podlagi vaših zahtev, potreb in želja vam nudimo različne storitve, ki vam omogočajo točno določene aktivnosti tekom
celotne sezone ali posebej prilagojene pakete zimske službe.

BASIC

strojno odstranjevanje snega s
površin
zagotavljanje prehodnosti in
prevoznosti površin
odvoz snega

COMFORT

strojno in ročno odstranjevanje
snega s površin
zagotavljanje prehodnosti in
prevoznosti površin
odvoz snega
posipavanje s proizvodi za taljenje
(sol)

PREMIUM

strojno in ročno odstranjevanje
snega s površin
zagotavljanje prehodnosti in
prevoznosti površin
odvoz snega
posipavanje s proizvodi za taljenje
(sol)
odstranjevanje snega in ledu s streh
postavitev markacij
preprečevanje nevarnosti poledice preventivno soljenje
izvajanje dežurne službe 24/7
izvajanje na poziv ob intervencijah
24/7

www.maschinenring.si

Fleksibilna izvedba
Prilagodljivost, hitro posredovanje in kakovost so odločilni dejavniki pri izvajanju zimske službe. S številnim in zmogljivim
strojnim parkom ter tehničnimi pripomočki skrbimo za skrbno izvedbo naročil. Podjetje Maschinenring na podlagi
dolgoletnih izkušenj in vremenskih analiz tradicionalno samostojno koordinira izvedbo na celotnem področju Slovenije in
na vašo željo posreduje 24 ur na dan ter 7 dni v tednu.

Transparentnost

Logistika

Pri izvajanju storitev zimske
službe je vzdrževanje kakovosti še
kako pomembno. V ta namen na
transparenten in informacijsko podprt
način spremljamo, beležimo in vodimo
evidenco za vsako opravljeno storitev.
Kvaliteta pred kvantiteto.

Izbiro najprimernejših kombinacij
različnih transportnih sredstev pri
načrtovanju najkrajših tehnoloških
poti do vaših objektov posvečamo v
podjetju veliko pozornosti. Ustrezno
upravljanje logistike ne pomeni zgolj
premagovanje prostora in časa,
temveč daje storitvam dodatno
učinkovitost.

Varnost v zimskih
razmerah
Za zagotavljanje prevoznosti površin
cestnega prometa in varnosti
vaših uporabnikov in strank v
zimskih razmerah, zraven izvajanja
odstranjevanja snega ter posipavanja
vseh dogovorjenih lokacij, opcijsko,
kot garant kakovosti, ponujamo tudi
dodatne instrumente zavarovanja
odgovornosti za časa izvajanja
storitev zimske službe.

Kompetence
Maschinenring enota zimske službe z
največjim voznim parkom plužnih in
posipalnih strojev
izhodiščna mesta za izvajanje zimske
službe na celotnem območju Slovenije
načrtovanje skrbniškega omrežja z
oznakami prednostnih razredov
spremljanje vremenskih napovedi po
posameznih lokacijah

odvoz snega
kontrola nevarnosti poledice
odstranjevanje snega in ledu s streh in
drugih specifičnih površin
označba s snežnimi koli
nabava in dostava posipnega materiala
varnost izvajanja aktivnosti
izvajanje intervencijske službe

strojno odstranjevanje snega

odzivnost in zanesljivost 24/7

ročno odstranjevanje snega

transparentnost

posipavanje površin z različnimi posipnimi materiali

kvaliteta
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