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SZANOWNI PAŃSTWO
Chcielibyśmy na tych kilku stronach przedstawid naszą firmę. Mamy nadzieję,
że nasza oferta spotka się z Paostwa zainteresowaniem.
Początki naszej działalności jako

COLTRANS

sięgają

1993 roku,

kiedy to został

zakupiony pierwszy pojazd. Od tego czasu jesteśmy aktywnym uczestnikiem rynku
transportowego w Polsce i Europie.
To co nas na pewno wyróżnia to, to że jesteśmy jedną z nielicznych firm w branży TSL
z wyłącznie polskim kapitałem. Hasło „Dobre

bo polskie” dotyczy nas w 100%.

Stawiamy na nowoczesnośd i doświadczenie w dziedzinie spedycji i logistyki. Posiadamy
wszystkie niezbędne certyfikaty i środki transportu, w celu zapewnienia naszym klientom
pełnej oferty transportowej.
Stale

poszerzamy

nasz

park

samochodowy,

który

obecnie

liczy

ponad

100 pojazdów o różnej przestrzeni załadunkowej z przedziału 1,5 tony do 24 ton. Dzięki
takiej wszechstronności, jesteśmy w stanie
klientów.

zadowolid nawet najbardziej wymagających

Przez 23 lata naszej działalności zdobyliśmy na rynku opinię wiarygodnego

i kompetentnego partnera, któremu światowej klasy firmy powierzają do przewozu swoje
produkty.
Jesteśmy w stanie pomóc w rozwiązaniu wszelkich problemów z zakresu transportu
międzynarodowego, spedycji i logistyki. Naszym nadrzędnym

celem

jest ciągła poprawa

i utrzymanie najwyższych standardów w obsłudze klienta.
Nie bez znaczenia jest także profesjonalna i doświadczona kadra spedytorów, kierowców,
mechaników i magazynierów, których głównym zadaniem jest dostosowywanie naszych usług
do indywidulanych potrzeb każdego klienta.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

EUROPA WSCHODNIA: ROSJA, UKRAINA, BIAŁORUŚ

Ten kierunek realizujemy głównie przy użyciu pojazdów oplandekowanych 13,60/24 t oraz
aut typu kontener. Posiadamy KARNETY TIR, oraz zezwolenia wymagane, przy organizacji
tego rodzaju transportu.
Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu zapewniamy wsparcie naszym klientom przy
organizacji odpraw celnych w dowolnym miejscu w kraju.

Spedytorzy prowadzący:

Tel.
e-mail:

Sławomir Rawioski

Siergii Shpomer

+48 607 651 638

+48 571 209 302

slawek@coltrans.pl

sergiej@coltrans.pl

EUROPA ZACHODNIA: NIEMCY , ANGLIA , WŁOCHY,
BENLEUX, HISZPANIA
Na obszarze całej Europy Zachodniej, jesteśmy w stanie zorganizowad, każdy rodzaj
transportu (FTL/LTL,FCL/LCL) oraz najtaosze przeprawy promowe i usługi magazynowania
u naszych zachodnich partnerów.
Naszym celem jest zadowolenie klienta, które daje nam największą satysfakcję
i stanowi dla nas najlepszą reklamę.

Spedytorzy prowadzący:
Beata Klipo
Tel.

+48 605 883 740

e-mail: beata@coltrans.pl

Michał Franiewski
+48 601 702 066
michal.franiewski@coltrans.pl

Maciej Mikulski
+48 517 209 321
maciej.mikulski@coltrans.pl

TRANSPORT KONTENEROWY:FCL, LCL
(transport specjalistyczny)
Transporty kontenerowe realizujemy właściwie z każdego portu w Europie: Hamburg,
Bremerhaven, Rotterdam, Gdynia.
Naszym klientom oferujemy, pełną usługę logistyczną, począwszy od:




organizacji Frachtów morskich z Chin/ Indii /USA,
poprzez usługę związaną ze zwolnieniem , odbiorem kontenerów i przesyłek
drobnicowych,
organizacji odpraw T-1, odpraw ostatecznych i fiskalnych oraz przewozu kontenerów
20`, 40`, 45` , bezpośrednio do magazynów odbiorców finalnych.

Spedytorzy prowadzący:

Marta Zakrzewska

Jolanta Onacik

Tel.

+48 519 339 645

+48 519 339 611

e-mail:

marta@coltrans.pl

jolanta@coltrans.pl

PRZEPROWADZKI - TRANSPORT MIENIA
PRZESIEDLENIA W KRAJU I EUROPIE
Ogromna konkurencja na rynku spedycyjnym i transportowym jest dla nas wyzwaniem, które
mobilizuje nas do oferowania Paostwu szerokiej gamy kompleksowych usług w zakresie TSL,
dlatego pomyśleliśmy, żeby poszerzyd ten zakres o transport mienia przesiedlenia, który
realizujemy nowoczesnym taborem o kubaturze od 15 do 86 cbm oferując przy tym
kompleksowa pomoc
przy pakowaniu - załadunku – czasowym magazynowaniu
– rozładunku.
Dzięki fachowej i profesjonalnej obsłudze spedycyjnej i logistycznej nasi klienci oszczędzają
swój drogocenny czas.

Spedytorzy prowadzący:
Zbigniew Kucharski

Damian Kucharski

Tel.

+48 607 150 330

+48 664 959 521

e-mail:

zbyszek@coltrans.pl

damian@coltrans.pl

TRANSPORT SPECJALISTYCZNY
(ZASIĘG EUROPA ZACHODNIA, WSCHODNIA, KRAJE WNP)
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów w swojej ofercie mamy również ,
tabor specjalistyczny.
1. Auta z naczepami typu INLOADER ultralight – do transportu szkła wielogabarytowego

2. Auta z naczepami na małych kołach i z tzw. ROLOWANA PODŁOGĄ
Typ naczepy z systemem do samodzielnego załadunku/rozładunku. Wzdłuż podłogi
naczepy zamontowane są specjalne prowadnice - szyny, po których poruszają się
wyposażone w rolki listwy (tzw."jolody"), które przesuwają towar do przodu naczepy
lub do tyłu.

3. Auta z naczepami typ CHŁODNIA - ze
wszystkimi udogodnieniami nie tylko do
przewozu mrożonek, ale tez leków,
owoców, kwiatów.

4. Auta z naczepami typ: PODWOZIE KONTENROWE (więcej informacji na oddzielnej
stronie).

KONTAKT:
Maciej Siemiątkowski
Tel.

+ 48 571 209 305

e-mail:

maciej.siemiatkowski@coltrans.pl

DYSTRYBUCJA LOKALNA I MAGAZYNOWANIE
Dystrybucja lokalna
Szczególną Paostwa uwagę chcielibyśmy zwrócid na przewozy lokalne, które realizujemy
autami o ładowności od 1,5 tony do 6 ton. Większośd tych pojazdów wyposażonych jest w
windę i wózek paletowy, co znacznie ułatwia operacje załadunkowe i wyładunkowe.
Magazynowanie
Oferujemy usługi logistyczne i magazynowe, które pozwalają zachowad elastyczny system
dystrybucji dostosowany do zmiennych warunków rynkowych. Podstawą realizacji tej usługi
jest indywidualne podejście do klienta, pod którego potrzeby projektujemy operacje
logistyczne.

KONTAKT:
Karol Dukaczewski
Tel.

+48 519 339 609

email:

karol.dukaczewski@coltrans.pl

SERWIS/WARSZAT
Posiadamy szeroką wiedzę i niezbędne zaplecze techniczne, dzięki czemu szybko
i skutecznie pomagamy naszym klientom w rozwiązywaniu wszelkich problemów
związanych z eksploatacją samochodów ciężarowych i dostawczych. Jesteśmy w stanie
sprostad oczekiwaniom klientów wykonując usługi najwyższej jakości. Używamy wyłącznie
homologowanych części i podzespołów gwarantujących niezawodnośd i długie użytkowanie.








Naprawa wszystkich marek: dostawcze i ciężarowe
Naprawa i remonty silników, skrzyo biegów, zawieszeo
Pełny serwis olejowy
Naprawa części plastikowych
Układy wydechowe
Blacharstwo i lakiernictwo
Diagnostyka komputerowa

Na miejscu czeka na Paostwa wykwalifikowana kadra pracowników, która udzieli pełnej
informacji .

KONTAKT:
JACEK KUCHARSKI - kierownik warsztatu
Tel.

+48 781 449 025

e-mail: jacek@coltrans.com.pl

NA ZAKOŃCZENIE
Bardzo
dziękujemy
za
zainteresowanie
naszą
firmą,
jesteśmy
iż podejmując decyzję o współpracy z nami dokonujecie Paostwo słusznego wyboru.

pewni,

Dzięki firmie COLTRANS będziecie mogli Paostwo zapomnied o jakichkolwiek problemach
związanych z transportem Waszych towarów.
W przypadku jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny.

ul. Estrady 1, Klaudyn, k. Warszawy, 05-080 Izabelin

KONTAKT HANDLOWY:
MACIEJ SIEMIĄTKOWSKI – Account Manager
Tel.

+48 22 722 99 04

tel. kom. +48 571 209 305

Fax

+48 22 721 05 05

e-mail: maciej.siemiatkowski@coltrans.com.pl
www.coltrans.pl

