Rychle a
spolehlivě
za každého
počasí

Přizpůsobivost
a rychlá akce
Na základě vašich požadavků, potřeb a přání vám nabízíme různé služby, které vám poskytují konkrétní aktivity během celé sezóny nebo speciálně přizpůsobené
balíčky.

Basic
– strojní odstraňování sněhu z ploch
– zajišťování schůdnosti a sjízdnosti ploch
– odvoz sněhu

COMFORT
–
–
–
–

strojní a ruční odstraňování sněhu z ploch
zajišťování schůdnosti a sjízdnosti ploch
posyp strojovou soupravou
odvoz sněhu

PREMIUM
–
–
–
–
–
–
–
–
–

strojní a ruční odstraňování sněhu z ploch
odstraňování sněhu a ledu ze střech
zajišťování schůdnosti a sjízdnosti ploch
instalace označení
posyp strojovou soupravou
odvoz sněhu
prevence nebezpečí náledí
realizace nepřetržité služby 24/7
Pohotovostní služba k zásahu 24/7

Péče pod prestižní
značkou.
Výběrem
firmy
Maschinenring
jakožto
nejflexibilnější mezinárodní firmy se zkušenostmi
delšími jak půl století a s pokrytím služeb na celém
území České republiky si zajistíte pro vaše lokality
kompletní a včasné zimní komunální služby. Naše
firma provádí aktivity včas, efektivně, bezpečně a
kvalitně.

Oddanost
Zimní služba je činnost, která zahrnuje soubor
vzájemně úzce propojených logistických aktivit
interní a externí přepravy, skladování a údržby zásob, informací, komunikací, kontroly a pracovní síly
spojené se systémem. Všechny tyto aktivity vám ve
vlastní režii přinášejí náklady a kradou váš potřebný
čas. Abychom tyto náklady omezili a ušetřili vám
drahocenný čas, ve firmě Maschinenring pečlivě
plánujeme, koordinujeme a řídíme veškeré logistické aktivity a provádíme efektivní kontrolu aktivit.
Maschinenring Česká republika s.r.o.
Tuřanka 115
627 00 Brno
T +420 727 982 268
oﬀice@maschinenring.cz
www.maschinenring.cz

Zimní
údržba
S námi pohodlně a
bezpečně po celou zimu

Transparentnost

Logistika

Kompetence

Při realizaci zimních komunálních služeb má udržování
kvality velký význam. Za tímto účelem sledujeme,
zaznamenáváme a vedeme evidenci každé provedené
služby, a to trans¬parentním a přesnými informacemi
podpořeným způsobem. Kvalita před kvantitou.

Výběru nejvhodnějších kombinací různých
dopravních prostředků při plánování nejkratších
technologických cest k vašim objektům věnujeme
ve firmě velkou pozornost. Efektivní management
logistiky neznamená pouze zdolání místa (jako
přepravy) a času, nýbrž dává službám tu správnou přidanou hodnotu.

– Maschinenring divize zimních služeb s největším
parkem pluhových a posypových jednotek
– výchozí místa realizace zimní komunální služby na
celém území České republiky
– plánování zákaznické sítě s označením přednostních tříd
– sledování meteorologických prognóz v jednotlivých
mikrolokalitách
– strojní odstraňování sněhu
– ruční odstraňování sněhu
– posyp ploch různými posypovými materiály
– odvoz sněhu z ploch
– kontrola nebezpečí náledí
– odstraňování sněhu a ledu ze střech a ostatních
specifických ploch
– instalace označení
– pořízení a dodání posypového materiálu
– bezpečnost realizace aktivit
– realizace zásahové služby
– rychlá reakce a spolehlivost 24/7
– transparentnost
– kvalita

Flexibilní realizace
Přizpůsobivost, rychlý zásah a kvalita jsou při realizaci zimní komunální služby rozhodující faktory.
Díky početnému a výkonnému strojnímu parku a
technickým pomůckám se staráme o pečlivou realizaci objednávek. Firma Maschinenring na základě
dlouholetých zkušeností a meteorologických
analýz tradičně samostatně koordinuje realizaci
na celém území České republiky a na vaše přání
zasahuje 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Bezpečnost v zimních
podmínkách
www.maschinenring.cz

K zajištění sjízdnosti ploch a bezpečnosti
silniční dopravy v zimních podmínkách vašich
zaměstnanců, klientů a dalších uživatelů
nabízíme dle vaší volby kromě odstraňování
sněhu a posypu dohodnutých lokalit také
doplňující nástroje pojištění odpovědnosti v
době realizace zimních komunálních služeb.

