
Vysoce výkonná logistika pro naše 

zákazníky po celém světě

Distribuční středisko a hlavní sklad v Nagoldu
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Spolehlivé doručení 
s certifi kátem

Zákazníci ve 150 zemích spoléhají 
na nábytkové a stavební kování 
Häfele. A na jejich mimořádně 
spolehlivé doručení, protože 
skladové položky jsou odesílány 
již do 24 hodin od objednání. Toto 
pravidlo platí pro celou produktovou 
řadu, od jednotlivých kusů kování 
až po množství vyžadovaná pro 
celé projekty.

Moderně vybavená pracoviště 
a roboti pomáhají našim 
zaměstnancům splňovat vysoké 
požadavky na kvalitu. Celý 
proces je samozřejmě certifi kován 
v souladu s DIN EN ISO 9001:2000 
a 14001:2005.



Přijaté zboží Uskladnění Balení a distribuce Služby

Každá jednotlivá dodávka zboží je 
s podporou moderních technologií 

zkontrolována v oddělení 
příjmu zboží. Kontrolou projdou 

pouze bezvadné a správné 
zabalené výrobky.

Zajímavá fakta

 50 nákladních aut přiveze 
každý den přibližně 135 tun 
zboží.

 Umístění produktu na 
odpovídající místo ve skladišti 
trvá přibližně 12 až 24 hodin.





Místo pro všechno

Od speciálních šroubků velkých 
pouze pár milimetrů po šestimetrové 
pojezdové kolejnice – naše fl exibilní 
skladiště pojme vše.

Dvě manuálně spravovaná 

skladiště s úzkou uličkou: 
Zaměstnanci v přepravních 

klecích mají přístup ke 100000 
skladovacím místům.

Automatizované paletové 

skladiště:  Požadované palety 
jsou podle pokynů počítače 

transportovány na místo vykládky.







Přijaté zboží Uskladnění Balení a distribuce Služby

Sklad vybraných výrobků a vzorků:
Přibližně 6000 druhů zboží a malých 
součástí je možné dodávat 
jednotlivým zákazníkům i v malém 
množství.

Uskladnění dlouhého zboží: 
2000 skladovacích míst pro zboží 

do délky až 6 metrů.

Uskladnění plochých položek: Pro 
těžké a rozměrné zboží.

Zajímavá fakta

 Kdykoli je k dispozici 
50000 položek ve 130000 
skladových místech.

 50000 paletových míst 
v hlavním skladišti zabírá 
plochu 15 fotbalových hřišť.









Dekády zkušeností

Dodání zboží na různá místa určení 
nebo doručení ve správný okamžik? 
- Tak to pro zákazníky Häfele 
samozřejmě funguje.
 

Desetiletí zkušeností garantují rychlé 
a spolehlivé dodání každé zásilky.
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Zkušení zaměstnanci balí a kontrolují 
odesílané zásilky na pracovištích 
vybavených výpočetní technikou.

Oddělení balení malého zboží 
připraví denně přibližně 4000 balíků. 
Z oddělení balení velkých položek je 
každý den přepraveno až 500 palet 
zboží.

Zajímavá fakta

 Distribuční středisko každý rok 
spotřebuje 4652 kilometrů lepicí 
pásky – to odpovídá vzdálenosti 
ze Stuttgartu do Kuwait-City.

 Každý den je objednáno 23000 
položek.






Doručování
po celém světě

Pokud vzhledem ke klimatickým 
podmínkám nelze některé zboží 
dlouhodobě skladovat na staveništi 
v Dubaji, objednávka bude jednoduše 
rozdělena podle jednotlivých etap 
výstavby. To je jedna z ukázek 
globálně organizované logistiky 
Häfele.

Každou zásilku je možné neustále 
sledovat online nástroji. Skladiště 
umístěná ve většině hlavních trhů 
zajistí doručování zákazníkům 
z lokálních zdrojů.
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Z distribučního střediska do každého 
koutu světa: V přepravním oddělení 

je každý den naloženo více než 
40 nákladních aut. Malé zásilky 

doručované jen v rámci Německa 
jsou vyzvedávány čtyřikrát denně.

Zajímavá fakta

 Distribuční středisko opustí 
denně 135 tun zboží.

 Přibližně 400 zaměstnanců každý 
den odešle až 5800 zásilek.







Přizpůsobené služby

Služba balení: Pro nábytkářský 
průmysl jsou speciálními balicími 

stroji připravovány sáčky obsahující 
požadované součásti kování.

Pro zákazníky Häfele je logistika 
více než jen převážení zboží 
z místa A do místa B.





Tvorba vzorků: Specializované 
oddělení vytváří ukázky produktů pro 

naše velkoodběratele.

Individuální značení: Häfele 
podle požadavků svých zákazníků 
připravuje balení výrobků v různých 
jazykových verzích a měnách.

Extrémně malé objednávky: 
Implementace zamykacích plánů 

požadovaných zákazníky nebo 
jiných extrémně malých objednávek 
se uskutečňuje v zámečnické dílně 

v distribučním středisku.
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Street Art by Häfele
Navštivte náš showroom v Praze orientovaný na efektivní využití prostoru v rezidenční oblasti.

Hafele Czech & Slovakia s.r.o.
Pekařská 628/14
155 00 Praha 5
Tel.:  + 420 241 095 000
Fax:  + 420 241 095 001
e-mail:  info@hafele.cz
web: http://www.hafele.cz

Hafele Czech & Slovakia s.r.o.
Dukelských hrdinov 16
960 01 Zvolen
Tel.:  + 421 45 5410 805
Fax:  + 421 45 5410 806
e-mail:  info@hafele.sk
web: http://www.hafele.sk


