ZARZĄDZANIE STANEM
MAGAZYNOWYM DOMIESZEK DO
BETONU SIKA
ZBIORNIKI NA DOMIESZKI SIKA
DOSTAWY AUTOCYSTERNAMI

ZBIORNIKI DO DOMIESZEK SIKA OD IDEI DO REALIZACJI

SPRAWNA I KOMPLEKSOWA
DOSTAWA DOMIESZEK SIKA

ROZWÓJ BRANŻY BUDOWLANEJ, przyczynia się do zwiększonego zapotrzebowania na beton
do budowy konstrukcji. Dynamiczny rozwój rynku stawia nowe wyzwania przed producentami
mieszanek betonowych, co przekłada się na coraz częstsze i większe dostawy domieszek do
betonu.

WARTOŚCI I ZASADY SIKA
Staramy się aby każde nasze innowacyjne rozwiązanie
było zgodne z wartościami i zasadami Sika:
• Orientacja na Klienta - oznacza zapewnienie
i utrzymanie najwyższych standardów jakości
w odniesieniu do naszych produktów i usług. Wszystkie
rozwiązania Sika są zaprojektowane z myślą
o sukcesie naszych klientów. Zamiast skupiać się na
krótkoterminowych efektach budujemy długotrwałe
i wzajemnie korzystne relacje.
•Zrównoważony rozwój i przejrzystość działań
- działamy z szacunkiem i odpowiedzialnością
wobec naszych klientów. Kładziemy silny nacisk
na bezpieczeństwo, jakość i ochronę środowiska,
Zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem
postępu innowacyjności firmy Sika. Staramy się
wydłużyć trwałość przy jednoczesnym zwiększeniu
efektywności energetycznej i materiałowej.
Konsekwentnie dokładamy wszelkich starań, aby
przyczynić się do zmniejszenia zużycia zasobów zarówno
w naszej firmie, jak również wśród naszych partnerów,
którzy ufają produktom Sika.

Sika, będąc w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju, wychodzi naprzeciw potrzebom
i pomaga w optymalizacji procesów logistycznych i produkcyjnych naszych Klientów.
Wprowadzenie stacjonarnych zbiorników Sika w betoniarniach i cementowniach oraz dostawy
domieszek do betonu i cementu autocysternami pozwalają na ograniczenie wpływu na
środowisko, dzięki eliminacji opakowań jednostkowych i konieczności ich częstego transportu.
PROCES REALIZACJI
Zaproponowanie optymalnego rozwiązania pod
indywidualne wymagania Klienta jest kluczowym
aspektem projektu. Już podczas pierwszej wizyty
u Klienta specjalista Sika pomaga rozwiązać problemy
związane z lokalizacją zbiorników Sika w magazynie
bądź wyznaczenia miejsca na budowę nowego.
Dostawa, a następnie montaż zbiorników Sika odbywa
się po ustaleniu szczegółów i podpisaniu porozumienia
z Klientem. Przy pierwszej dostawie domieszek cysterną
nasi specjaliści przeprowadzają szkolenie z rozładunku
i obsługi zbiorników Sika.
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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ROZWIĄZANIA SIKA?
• Kompleksowa realizacja projektu przez specjalistów Sika
- przygotowanie, dostawa oraz instalacja zbiorników
• Oszczędność czasu - rozładunek 24 ton domieszki
zajmuje ok. 40 minut, w porównaniu do 4 godzin przy
rozładunku tej samej ilości domieszki pompami
z kontenerów
• Redukcja zaangażowania zasobów ludzkich
• Brak konieczności przeładunku kontenerów
• Znaczna poprawa komfortu pracy operatorów węzłów
betoniarskich
• Uproszczenie procesu dozowania domieszek zachowanie porządku i procedur na terenie zakładu
betoniarskiego
• Ograniczenie kosztów obsługi dostaw
• Możliwość łączenia zbiorników w baterie
• Zmniejszenie ilości zamówień
• Zmniejszenie ilości reklamacji oraz uszkodzeń produktów
• Satysfakcja z budowania długoterminowej współpracy
• Zaangażowanie w zrównoważony rozwój
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Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika-Poland Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi
Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki
stron umów sprzedaży towarów Sika.

