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Problem z zaplanowaniem kosztów na-
praw – brzmi znajomo? Mamy na to roz-
wiązanie. Palisander Pro – najnowsza 
usługa firmy Palisander pozwala na-
jemcom uniknąć dodatkowych kłopo-
tów i oszczędzić pieniądze za nieprze-
widziane naprawy szalunków. 
Nowe rozwiązanie jest elementem uni-
katowego, autorskiego systemu zarzą-
dzania jakością QLOS, który gwarantuje 
klientom spółki wygodę, minimalizację 
kosztów i bezpieczeństwo dostaw. Za-
rząd Palisander postawił na jakość (Q) 
w trzech najważniejszych aspektach – Lo-
gistyki (L), Obsługi (O) i Szalunków (S). 
W ramach tego systemu klient wspierany 
jest na wszystkich etapach współpracy, 
począwszy od projektowania, poprzez 
realizację, kończąc na procedurze zwią-
zanej z zamknięciem kontraktu.
Współpracę w zakresie obsługi klien-
ta usprawnia szereg dodatkowych 
narzędzi, z których najnowszym jest 
Palisander Pro, następca dotychczaso-
wej usługi Palisander +. 

– Stale pracujemy nad doskonaleniem 
naszych usług m.in. poprzez ich au-
dyty – mówi Jacek Bakun, wiceprezes 
Palisander. – Takie niezależne badania, 
umożliwiły nam wykreowanie jeszcze 
lepszego produktu, którego celem jest 
uniknięcie nieprzewidzianych kosztów, 
związanych z naprawą uszkodzonych 
elementów szalunkowych. Tak powsta-
ła usługa Palisander Pro – polegająca 
na zryczałtowaniu, a przez to umożliwie-
niu łatwego prognozowania kosztów na-
praw szalunków po zwrocie.

Zasadą w nowym rozwiązaniu jest, że 
koszt usługi naliczany jest jednorazo-
wo – po wydaniu szalunków na budo-
wę. Opłata naliczana jest procentowo 
i zależy od wartości towaru wysyłane-
go na budowę. 
Usługa obejmuje wszystkie naprawy ele-
mentów szalunkowych, wymianę i napra-
wę uszkodzonego poszycia w szalun-
kach ściennych, uzupełnienie elementów 
zdekompletowanych i cięcie dźwigarów. 
Wyraźnie i czytelnie określone są też sy-
tuacje, jakich Palisander Pro nie obejmu-
je – chodzi o zabrudzenia, zniszczenia 
i zagubienia, czyli 3×Z. 
– Nowa usługa gwarantuje finansowe 
bezpieczeństwo i wiedzę klienta o kosz-
tach napraw szalunków już po pierwszych 
miesiącach jej trwania – podkreśla Ja-
cek Bakun. – Takie zabezpieczenie daje 
najemcom szalunków pewność kalku-
lacji kosztów budowy związanych z na-
prawami – pozwala też na dokładne za-
planowanie budżetu. Dodatkowo, takie 
ujęcie kosztów napraw ułatwia rozlicze-
nie końcowe.
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Palisander Pro  
Koszty napraw bez niespodzianek




