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Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowa



Międzynarodowe oraz krajowe przewozy
ładunków częściowych

Międzynarodowe oraz krajowe transporty
całopojazdowe

Transporty ekspresowe

Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

Przewóz towarów ponadgabarytowych

Oferujemy 



Zapewniamy

Terminowość dostaw

Doradztwo spedycyjne

Szybką reakcję na potrzeby klienta

Opiekę wykwalifikowanego spedytora

Obsługę w języku polskim, angielskim,
niemieckim oraz ukraińskim



Rodzaje przewożonych
ładunków

Części motoryzacyjne

Meble

Towary niebezpieczne ADR
    (z wyłączeniem klasy I)

komponenty i wyroby                       
z aluminium i stali

komponenty i wyroby gotowe z
tworzyw sztucznych (PE-HD, PVC)

Oświetlenie

Etykiety
fleksograficzne Wyroby alkoholowe



Bezpieczeństwo 
posiadamy ubezpieczenie

odpowiedzialności cywilnej spedytora 

oferujemy dodatkowe ubezpieczenie
Cargo (ubezpieczenie mienia 

pojazdy wyposażone są w systemy GPS.

i przewoźnika drogowego na sumę
gwarancyjną 500.000 EUR na każde

zdarzenie dla szkód powstałych
podczas transportu i spedycji,

 

w transporcie gwarantujące, że towar
będzie chroniony do pełnej wartości

sumy ubezpieczenia),
 



uzyskaliśmy pozwolenie AEO otrzymując
status upoważnionego przedsiębiorcy 

w trakcie wykonywania przewozu, przy
wykorzystaniu nowoczesnych systemów

łączności na bieżąco śledzimy drogę przesyłki

zapewniamy bezpieczeństwo na całej trasie
przewozu, od momentu przyjęcia ładunku, aż
do dostarczenia go do miejsca przeznaczenia

w zakresie bezpieczeństwa i ochrony (AEOS).
Oznacza to, że spełniamy odpowiednie

standardy bezpieczeństwa 
i ochrony w obszarach odnoszących się do
procesów logistycznych, kontroli dostępu, 

a także procesów związanych 
z postępowaniem z określonymi rodzajami

towarów
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Potwierdzenie
płatności za polisę
(weryfikacja w TU)

Licencja
transportowa

(weryfikacja w GITD)  

Referencje
przewoźnika
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4

3
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Przewozy wykonywane pojazdami do 3,5 t dmc realizujmy własnymi środkami transportu.
Przewozy wykonywane pojazdami powyżej 3,5 t dmc powierzamy zaufanym, i

zweryfikowanym podwykonawcom kontraktowym.
Nasi przewoźnicy są na bieżąco weryfikowani wg. poniższego schematu: 

WYBÓR PRZEWOŹNIKÓW

Dokumenty
rejestrowe 

(weryfikacja w MS,
GUS, CEiDG)

Aktywność polisy
ubezpieczeniowej

 (weryfikacja w TU) 



Realizujemy ok. 7000 tys.
transportów rocznie.

Specjalizujemy się 
w transportach do takich

krajów jak: Niemcy, Czechy,
Węgry, Francja, Włochy i

Szwecja.



Rodzaje wykorzystywanych pojazdów 

Samochód dostawczy
Ładowność do 1500kg

8 - 10 europalet
sztywna zabudowa lub plandeka

Samochód ciężarowy
Ładowność do 6000kg

15 - 18 europalet
sztywna zabudowa lub plandeka

Naczepa
Ładowność do 24000kg

33 europalety
sztywna zabudowa lub plandeka 



Rodzaje wykorzystywanych pojazdów 

Izotermy i chłodnie

Load capacity up to 1500kg
8 - 10 euro pallets
Box or tautliner

Ładowność 1500 kg - 22000kg

Naczepy typu mega
Ładowność 24000kg

33 europalety
Wysokość w środku naczepy 3 m

Load capacity up to 1500kg
8 - 10 euro pallets
Box or tautliner

Zestawy
Ładowność 6000 kg - 24000kg

38 europalet
 



Dziękujemy za uwagę

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony
internetowej

http://idealogistyka.pl/


