
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE 
DLA TRANSPORTU

FLEXITANK



ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA 
SIĘ Z OFERTĄ I KORZYSTANIA 
Z NASZYCH USŁUG

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
PL.OGC@SGS.COM 
      691 767 835
      691 767 120

SGS oferuje elastyczne i efektywne
kosztowo usługi związane z flexitankami.
Zapewniając komfort naszym Klientom
oferujemy usługę door-to-door bedacą
wsparciem w pełnym łańcuchu
inspekcyjno-logistycznym dla wysyłek 
i dostaw produktów płynnych 
we flexitankach. 

Od momentu sprzedaży odpowiednich
komponentów poprzez podjęcie
kontenerów pod załadunek, uzbrajanie,
nadzór nad załadunkiem/wyładunkiem
bądź przepompowaniem towaru,
inspekcję jakościową, ilościową oraz
fracht z pełną dostępnością naszych
pracowników na każdym etapie realizacji
zamówienia. Dostarczane przez nas
komponenty posiadają stosowne
certyfikaty potwierdzające najwyższą
jakość produktu.

Dostępny na całym świecie
ustandaryzowany system dostaw

Doświadczony personel
Konkurencyjne stawki
Najlepsze praktyki w zakresie
dokumentacji i kontroli zamówień
Zakres inspekcji dostosowany 

Wygoda i łatwość realizacji
wysyłek/dostaw

i instalacji flexitanków

do indywidualnych potrzeb klienta

Nasz przeszkolony personel uczestniczy
przy każdym załadunku i rozładunku,
współpracując z pracownikami zakładu,
aby zapewnić bezpieczny załadunek
flexitanków do uzgodnionej pojemności.
Dzięki międzynarodowej sieci
wyszkolonych ludzi, nasze usługi 
w zakresie załadunku flexitanków 
są dostępne na całym świecie.

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ 
Z FLEXITANKÓW SGS? Pracownicy SGS posiadają globalne 

i wieloletnie doświadczenie w obszarze
realizacji pełnego łańcucha wysyłek 
oraz dostaw produktów płynnych
flexitankami. Dzięki naszemu
zaangażowaniu zapewniamy spokój 
i bezpieczeństwo w procesie realizacji
transakcji. Jesteśmy na bieżąco 
ze światowymi trendami, a kierując 
się potrzebami naszych klientów
spełniamy ich najbardziej wymagające
oczekiwania. Inwestujemy w szkolenia 
i rozwój, który gwarantuje najwyższy
poziom świadczonych usług. 

DLACZEGO MY?

CZYM SĄ FLEXITANKI?

Flexitanki to starannie wyselekcjonowane
kontenery, w których zainstalowany jest,
za pomocą dedykowanego osprzętu,
specjalistyczny worek PE/PP, 
tzw. flexibag. Dostarczane przez SGS
flexibagi są jednorazowego użytku,
nadają się do recyklingu i spełniają
światowe standardy w zakresie ochrony
środowiska, ponadto są doskonałym
środkiem transportu dla wszelakich
mediów płynnych, za wyjątkiem towarów
niebezpiecznych.

Flexitanki są alternatywą dla beczek 
i kontenerów IBC czy ISO. Są tańsze,
ważą mniej i pozwalają na wykorzystanie
efektu skali podczas transportu
produktów.

Masz pytanie? Zadzwoń,
napisz – odpowiemy.



WWW.SGS.PL

©
 S

G
S

 P
ol

an
d 

– 
20

22
 –

 A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
 –

 S
G

S
 is

 a
 r

eg
is

te
re

d 
tr

ad
em

ar
k 

of
 S

G
S

 G
ro

up
 M

an
ag

em
en

t 
S

A


