S NÁMI DO CELÉHO SVĚTA

PO ZEMI - PO VODEˇ - VZDUCHEM

HISTORIE
Tradice dopravy sahá v rodinném pojetí již do období 1. republiky, kdy v letech 1931-1939 vlastními vozovými prostředky
rozváželi naši předkové z oblasti Ledenic nejen své nábytkářské výrobky po celé ČSR a Švédska.
C.B.SPED byl založen počátkem roku 1997 jako dopravně-logistická rma (původně s.r.o.) zabývající se logistikou,
manipulací, mezinárodní a tuzemskou spedicí a dopravou.
V průběhu své existence si vybudovala silnou pozici na dopravním trhu je řazena mezi středně velké společnosti. Pravidelně
se svými výkony umisťuje mezi 50 nejvýznamnějšími logistickými rmami v ČR. V současné době zaměstnává průměrně
100 pracovníků s 5ti pobočkami po celé ČR a Polsku

SOUČASNOST
C.B.SPED, a.s. je v současnosti významným soukromým poskytovatelem mezinárodních a tuzemských dopravních,
spediční a logistických služeb v oblasti pozemní, námořní a letecké dopravy.
Za hlavní prioritu považujeme komplexnost a kvalitu prováděné služby-dopravy, kde největší důraz klademe na přesnost,
rychlost a individuální přístup prováděných operací spojené s co možná nejkvalitnějším přenosem informací o celkovém
průběhu přepravy vašich výrobků.
STAŇTE SE JEŠTĚ ÚSPĚŠNĚJŠÍ A KONKURENCE SCHOPNĚJŠÍ DÍKY NAŠÍ VELMI KVALITNÍ
A ROZSÁHLÉ NABÍDCE SLUŽEB - společně rosteme, vyvíjíme se

BUDOUCNOST
V letech 2019-2024 se postupně přibližovat k těmto cílům vývoje:
l

2500 přepravních úkonů / pracovní týden

l

5min. reakce - schopnost našich operátorů reagovat na jakýkoliv požadavek a přání zákazníků

l

realizovat nová logistická centra v Polsku

l

úzce kooperovat a vzájemně se propojovat s našimi klienty v rámci interní a externí logistiky

NAŠE SLUŽBY
Pozemní doprava klasická
l

doprava od 1 palety do 38 palet

l

doprava TUZEMSKÁ-ZAHRANIČNÍ-KOMBINOVANÁ

Speciální doprava
l

vozidla s HYDRAULICKOU RUKOU s dosahem až 15 m

l

vozidla typ SILO - nosnost až 28 t sypké hmoty

l

ADR – nejvýznamnější dopravce v ČR (viz. dále)

Spedice a logistika FTL, LTL
Skladování, manipulace
Námořní a letecká doprava FTL, LTL

Certi kace
l

ISO 9001

l

ISO 14001

l

ADR ICMI – jediný dopravce v Evropě, který může dopravovat CN produkty

l

ADR SQAS – zavádíme systém, certi kace 2020
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J. Š. Baara 80, CZ-37001 České Budějovice, Česká republika
tel.: + 420 387 020 325 • fax: + 420 387 310 277
www.cbsped.cz • email: cbsped@cbsped.cz

