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Skomplikowane budowy inżynieryj-
ne wymagają od dostawców szalun-
ków elastyczności i szybkiej reakcji 
w działaniu i podejmowaniu decyzji. 
Cenione są kompleksowe i przemy-
ślane rozwiązania, dające gwarancję 
najwyższej jakości technicznej i tech-
nologicznej oraz spełniające wyma-
gania i wyprzedzające oczekiwania 
klienta. Palisander, posiadający wie-
loletnie doświadczenie w realizacji 
skomplikowanych inwestycji, speł-
nia wszystkie te warunki.
Jednym z ważniejszych przedsię-
wzięć, na które swoje produkty 
i usługi dostarcza aktualnie firma, 
jest najnowsza i zarazem najwięk-
sza inwestycja w historii firmy Mle-
kovita – budowa Fabryki Proszków 
Mlecznych Mlekovita 3. O skali i roz-
miarze przedsięwzięcia mówią licz-
by: inwestycja powstaje na działce 
o powierzchni 4 ha, a całkowita po-
wierzchnia fabryki to ponad 27 tys. m2, 
z czego powierzchnia zabudowy wy-
nosi prawie 15 tys. m2, a kubatura 
to ponad 3 miliony m3. Dzięki no-
wemu zakładowi Mlekovita stanie 
się potentatem w produkcji prosz-
ków mlecznych w kraju i w Europie 
Środkowo-Wschodniej.
Skala i specyfikacja inwestycji, a tak-
że dynamicznie zmieniające się zało-
żenia, wymagają zastosowania sze-
rokiego spektrum systemów oraz 
usług, a także szybkich i przemyśla-
nych reakcji ze strony dostawcy sza-
lunków. Od samego początku współ-
pracy doradcy techniczni Palisander, 
dedykowani tej inwestycji, wspólnie 
z klientem szczegółowo analizują pro-
jekty wykonawcze i doradzają zop-
tymalizowane rozwiązania spełnia-
jące wymagania techniczne oraz te 
związane z zapewnieniem bezpie-

czeństwa. Na wszystkich etapach 
prac budowlanych szkolą brygady 
montażowe, nadzorują poprawność 
ustawień szalunków, służą pomocą 
i radą przy rozwiązywaniu ewentu-

alnych problemów technicznych po-
jawiających się choćby przy okazji 
licznych zmian dokumentacji.
Tak trudne warunki pracy sprzyjają 
utracie kontroli nad budżetem sza-

Do jakości podchodzimy 
kompleksowo
Jakość obsługi Palisander na budowie Mlekovita 3
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lunkowym uzależnionym od tempa 
prac i od potencjału szalunków bę-
dącego na budowie. Rozwiązaniem 
tego problemu, oferowanym przez 
Palisander, jest stały monitoring kosz-
tów najmu szalunków. Wykonawca 
regularnie informowany jest o tym 
jak wyglądają realne koszty najmu 
w porównaniu z przyjętymi założe-
niami. Porównanie to nie opiera się 
na suchych danych z systemu. Ba-
zuje ono na połączeniu obserwacji 
doradcy technicznego obsługują-
cego budowę z danymi analitycz-
nymi dostarczanymi przez zinte-
growany system kontroli kosztów. 
Dzięki temu analiza nie jest oderwa-
na od rzeczywistego tempa prac, 
zmian w harmonogramie i tym po-
dobnych czynników – zawsze obec-
nych na budowie.
Fabryka Proszków Mlecznych Mle-
kovita 3 – to budowa, dla której czę-
sto zmieniają się założenia projek-
towe – również w trakcie budowy, 
a to wymusza na dostawcy szalun-
ków równie częste przeprojektowy-
wanie schematów ustawień oraz 

zmiany w zapotrzebowaniu na kon-
kretne systemy. Kluczem do spraw-
nego realizowana tej inwestycji jest 
elastyczność i szybkość działania 
kadry Palisander. Potencjalne wy-
zwania i modyfikacje projektowo-wy-
konawcze są na bieżąco analizowa-
ne wspólnie z klientem, a w wyniku 
uzgodnień powstają odpowiednio 
dobrane rozwiązania uwzględnia-
jące warunki techniczne oraz opty-
malizację kosztów i czasu.
Jakość obsługi to sztandarowy pro-
dukt Palisander, dlatego też dorad-
ca techniczny jest obecny regular-
nie na placu budowy od początku 
do końca trwania inwestycji. Jest 
w stałym kontakcie z budową, na bie-
żąco sprawdza stan i jakość szalun-
ków, poprawność ich montażu, pro-
ponuje rozwiązania mające na celu 
ułatwienie prac budowlanych i skró-
cenie czasu wykonywania robót. 
W tym wszystkim nie zapomina o bez-
pieczeństwie na budowie. Bieżąca 
kontrola pozwala na unikanie poten-
cjalnie niebezpiecznych sytuacji. Do-
radca proponuje takie rozwiązania, 

które gwarantują, iż prace budowlane 
wykonywane będą z zachowaniem 
najwyższych zasad bezpieczeństwa 
oraz indywidualnych potrzeb klien-
ta. Ze względu na charakter budo-
wy niezbędne do tego celu stają się 
liczne systemy zabezpieczeń pro-
ponowane przez Palisander, dzięki 
którym można zapewnić bezpiecz-
ną komunikację pionową i pozio-
mą, a także zabezpieczyć całościo-
wo pracowników przed upadkiem 
z wysokości.
Palisander stawia na kompleksową 
jakość obsługi. Zespół inżynierów, 
będący w stałym kontakcie z budową, 
a także bogaty pakiet usług dodat-
kowych, dają gwarancję zrozumienia 
i zaspokojenia potrzeb klienta. Sys-
temy szalunkowe dostępne na ryn-
ku są podobne. To, co przemawia 
za wyborem Palisander, jako dostaw-
cy szalunków, to właśnie unikalne po-
łączenie wysokiej jakości rozwiązań, 
obsługi i logistyki. Tak jak w polityce 
jakości QLOS stworzonej przez fir-
mę, gdzie Jakość to Logistyka, Ob-
sługa i Szalunki. 


