PALISANDER: w trosce o Twój komfort
5 zasad zrelaksowanego kierownika
1. Postaw na kompleksowość!

4. Postaw na nowoczesność!

Znajdź firmę szalunkową, która ma w swojej ofercie cały
przekrój systemów i dostarczy rozwiązania potrzebne do
zrealizowania Twojego projektu! Najlepiej taką, której wyspecjalizowany Dział Konstrukcyjny zaproponuje Ci rozwiązania Twoich problemów i dostosuje swoje produkty w taki
sposób, aby nawet najbardziej skomplikowane projekty architektoniczne były możliwe do wykonania.
Zdradzimy Ci sekret: kompleksowość to drugie imię firmy
Palisander!

Współpracuj z dostawcą szalunków, który ma świadomość,
że świat się zmienia i dopasowuje swoją ofertę do potrzeb
klienta. Nowe trendy w budownictwie, składające się z wymyślnych, skomplikowanych brył projekty i nietypowe rozwiązania spędzają Ci sen z powiek? Dla młodej kadry Palisander
to nie problem. Umożliwiająca realizację nawet najtrudniejszych rozwiązań szeroka gama szalunków, które posiadamy
w swojej ofercie pozwoli Ci spać spokojnie.

2. Nie musisz wszystkiego robić sam!

5. Postaw na partnerstwo!

Jako kierownik budowy masz dużo innych spraw na głowie. Poszukaj firmy, która weźmie temat szalunków na siebie, pozwoli Ci zaoszczędzić czas i skupić się na pozostałych
obowiązkach. Najlepszym wyborem będzie firma, która oddeleguje na Twoją budowę swojego Doradcę technicznego, który będzie za nią odpowiedzialny od momentu przygotowania oferty aż do końca jej trwania i będzie Twoim
wsparciem zawsze, kiedy będziesz tego potrzebował. Ludzie mówią, że Doradcy techniczni Palisander to najlepsi
fachowcy w swojej dziedzinie.

Palisander od 27 lat wsłuchuje się w Twoje potrzeby i stawia sobie za cel Twoją satysfakcję ze współpracy. Szeroka
gama usług dodatkowych pomoże Ci lepiej zaplanować
budżet na szalunki oraz kontrolować na bieżąco jego wykorzystanie, a uproszczony system rozliczeń za wynajem
pomoże Ci uniknąć nieprzewidzianych kosztów na koniec
budowy. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii,
przekonasz się, że możesz budować szybciej, efektywniej
i lepiej planować rotację szalunkami, dzięki czemu wynajmiesz dokładnie tyle szalunków, ile naprawdę potrzebujesz.

3. Nie jesteś odpowiedzialny za terminowość
dostaw!
Dobra firma szalunkowa to taka, której zgłaszasz swoje zapotrzebowanie, a ona reaguje dynamicznie i zapewnia dostawę niezbędnego towaru na czas. Pracownicy Palisander
dzięki wieloletniemu doświadczeniu przy najtrudniejszych
budowach w kraju i za granicą dołożą wszelkich starań, żeby
najlepszej jakości sprzęt trafił na Twoją budowę dokładnie
wtedy, kiedy tego potrzebujesz.
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