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Palisander –
poznaj nasze szalunki
tekst i zdjęcia: PALISANDER Sp. z o.o.

Palisander to czołowy dostawca systemów szalunkowych. Od ponad 27 lat dostarcza rozwiązania na polskie i zagraniczne budowy. Oprócz pełnej gamy systemów, które umożliwiają wznoszenie nawet najbardziej skomplikowanych architektonicznie konstrukcji, przedsiębiorstwo oferuje również szeroki wachlarz rozwiązań pomagających
kontrolować finanse budowy oraz specjalistyczne doradztwo podczas trwania prac budowlanych.
Systemy szalunkowe Palisander to autorskie konstrukcje, tworzone według najwyższych standardów w branży, uzupełniane
o doświadczenia naszych inżynierów przez wyspecjalizowany
Dział Rozwoju Produktu, który stale pracuje nad jakością oraz
nowatorskimi rozwiązaniami zwiększającymi funkcjonalność
systemów. Dzięki współpracy inżynierów DRP oraz Działu
Konstrukcji, Palisander może sprostać nawet największym wyzwaniom i trudnym projektom. Lokalizacja oddziałów firmy
wraz z magazynami w czterech strategicznych punktach na
terenie Polski zapewnia płynność i duże tempo dostaw oraz
daje możliwość szybkiego reagowania na zapotrzebowanie
budów nawet w najdalszych zakątkach kraju.
Dzięki regularnym wizytom na budowach inżynierowie Palisander doskonale poznali największe bolączki kierownictwa
oraz problemy, które zazwyczaj występują w trakcie realizacji
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Budownictwo polska
inwestycji. Taka wiedza pozwoliła na opracowanie rozwiązań
ułatwiających współpracę w dziedzinie szalunków.
Współpracując z Palisander, każda budowa na czas jej trwania otrzymuje własnego doradcę technicznego, który odciąża
kierownictwo od zagadnień związanych z szalunkami. Przygotowując ofertę, doradca Palisander tworzy ją w taki sposób, aby
wynajęte szalunki pracowały na budowie jak najefektywniej
i bez gromadzenia zbędnego potencjału. Doradza kierownikowi
budowy w kwestii wyboru odpowiednich systemów i zastosowanych rozwiązań. Dzięki temu kierownictwo zyskuje realne
wsparcie doświadczonych fachowców.
Doskonała orientacja w bieżącej sytuacji oraz regularna
obecność doradcy na prowadzonej budowie pozwala na kontrolowanie planowego wykorzystania szalunków i sugerowanie
działań mających na celu utrzymanie w ryzach budżetu na
wynajem. To rozwiązanie nosi nazwę monitoringu kosztów
najmu. Polega ono na weryfikacji wykorzystania potencjału
w odniesieniu do założeń ofertowych. Doradca przygotowuje
raporty, analizuje wykorzystanie środków finansowych na
danym etapie budowy i sugeruje rozwiązania oddalające możliwość przekroczenia założonego budżetu. Kierownictwo budowy
otrzymuje rzeczowy raport, który jest szczegółowo omawiany
przez doradcę Palisander. Reagowanie na sygnały pojawiające
się na wczesnym etapie budowy może znacząco zredukować
ewentualny wzrost kosztów.
Szalunki po każdym zwrocie podlegają precyzyjnemu czyszczeniu, konserwacji i koniecznym naprawom, aby każda budowa, na którą trafiają, miała do dyspozycji najwyższej jakości
sprzęt. Duże tempo prac oraz rotacja potencjałem na wielu
etapach rozległych realizacji często powoduje, że szalunki ulegają silnym zabrudzeniom i uszkodzeniom. To z kolei skutkuje
dodatkowymi obciążeniami za koszty napraw, które pojawiają
się dopiero przy końcowym rozliczeniu budowy.
Rozwiązaniem takiej sytuacji jest usługa Palisander PRO,
której celem jest uproszczenie rozliczenia końcowego i wyeliminowanie nieplanowanych obciążeń za naprawy uszkodzonych szalunków. Dzięki jednorazowej, zryczałtowanej opłacie,

regulowanej w początkowej fazie współpracy, pokrywane są
wszystkie koszty napraw oraz uzupełnień elementów zdekompletowanych. Palisander PRO to pewność, przewidywalność
i bezpieczeństwo finansowe.
Usługa kontroli dojrzałości betonu jest potwierdzeniem tego,
że również w budownictwie jest miejsce dla nowoczesnych technologii. Malutki czujnik umieszczany na pręcie zbrojeniowym
jeszcze przed ułożeniem mieszanki betonowej zostaje w nim
na stałe i bada parametry temperaturowe i wytrzymałościowe
betonu. Dzięki darmowej aplikacji na smartfony oraz magazynowaniu pomiarów w chmurze kierownictwo budowy ma
dostęp do informacji przez 24 godziny siedem dni w tygodniu.
Dzięki naszej usłudze możliwe jest kontrolowanie dojrzałości
betonu bez konieczności przywożenia na budowę urządzeń
o dużych rozmiarach, zamawiania kosztownych testów w laboratoriach czy stosowania metod wymagających angażowania
firm zewnętrznych, takich jak np. pomiary sklerometryczne
z wykorzystaniem młotka Schmidta. Drobny czujnik daje możliwość samodzielnego dokonywania pomiarów za pomocą
smartfonu, a na podstawie zebranych danych aplikacja oblicza
dojrzałość i wytrzymałość betonu. Dzięki kontroli dojrzałości betonu można szybciej rozszalować konstrukcję, a przez
to oszczędzić czas, pieniądze i mieć pewność podejmowania
właściwych decyzji.
Palisander gwarantuje wysoką jakość produktu, kompleksowe podejście do tematu szalunków oraz 100% polskiego
kapitału. Właśnie dzięki temu już od ponad 27 lat dostarczamy szalunki na budowy naszych klientów, a w ostatnim roku również na budowę naszego nowego Centrum
Logistycznego w Choroszczy pod Białymstokiem, które we
wrześniu 2020 r. będzie miało swoje uroczyste otwarcie.
Nowoczesny park maszynowy, ponad 5 tys. m2 hal produkcyjnych oraz ponad 35 tys. m2 placów składowych pozwolą
nam działać na jeszcze większą skalę i zapewnią
duże możliwości rozwoju.
Więcej na www.palisander.com.pl
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