PROLOGIS ESSENTIALS MARKETPLACE

Snabba,
Säkra,
Lösningar.
Vanliga frågor om Prologis inredningslösningar

Vanliga frågor
F: Vilka alternativ finns/vad
erbjuder ni?

F: Hur hittar jag den rätta
lösningen?

A:

A:

Vi erbjuder ett högkvalitativt
produktsortiment genom våra utvalda
partners. Detta inkluderar:
•

Nytt och begagnat:
–

Standardutformade pallställ

–

Dynamiska pallställ

–

Djupstaplingsställ

–

Hyllsystem

–

Plockstationer

–

Multinivå-lösningar

–

Transportörsystem

–

Gravitationsflödessystem

•

Säkerhetsprodukter

•

Nyckelfärdig tjänst
–

Utformning

–

Jordbävningssäkring

–

Tillstånd

–

Leverans/installation

•

Reparationer

•

Operationell effektivitetsrevision

PROLOGIS RACKING FAQS

Först diskuterar vi oss fram till vad du
behöver. Vad du än behöver finns våra
partners där för att hjälpa dig. Oavsett
om det handlar om att köpa nytt,
komplettera, rita om, slänga eller ta bort
din nuvarande lagerlösning.
•

Om ditt lagerutrymme fortfarande
står tomt kan en fördesignad layout
vara en bra start.

•

Om du behöver en ny design eller
ersätta skadad lagerinredning kan vi
titta på olika alternativ tillsammans
med vår partner.

•

Vi hjälper även till med att ta
bort din lagerinredning när du
flyttar ut. Då tar vi också bort
dina förankringar och fyller i dina
förankringshål.

Vad du än behöver, så hjälper vi och vår
partner dig att hitta rätt lösning.

F: Hur ser
beställningsprocessen ut och
hur lång tid tar den?
A:

F: Vilka partners samarbetar ni
med?
A:

När din design är färdig skickar vår
partner ett förslag till dig.
•

•

Beställnings- och
installationsprocessen tar i
genomsnitt 10 - 12 veckor (beroende
på hur stor och komplex din lösning
är).
Vi ser över hela processen och
håller kontakten med dig för att
säkerställa att installationen sker
inom den förväntade tidsramen och
att dina behov uppfylls.

PROLOGIS RACKING FAQS

Vi letar hela tiden efter partners som
kan garantera det bästa som finns
på marknaden. Genom denna typ
av partnerskap kan vi erbjuda breda
lösningar för just dina behov. Våra
nuvarande inredningspartners är:
•

STOW

F: Hur väljer ni era partners?
A:

När vi väljer våra partners tittar vi på
följande kriterier: deras möjlighet att
erbjuda snabba och praktiska lösningar
till konkurrenskraftiga priser, service och
pålitlighet. Vi vill att du ska ha tillgång
till partners med ett brett produktutbud.
Partners med möjlighet att arbeta på
flera marknader över hela Europa och
med en hög nivå av branschexpertis.
Alla våra partners måste följa samma
enkla systematiska processer för att
bedöma vilka dina behov är, för att sedan
skräddarsy lösningar som på bästa sätt
uppfyller de behoven.

Om du vill minska dina energikostnader, förbättra säkerheten och
effektiviteten samt skapa en trevligare arbetsmiljö för dina anställda,
kontakta gärna:
Magn u s T h i m | mthim@prologis.com
PROLOGIS.SE/PROLOGIS-ESSENTIALS

