Bezstarostné
zimné odbobie
Maschinenring. Zimná údržba dáva istotu.
V zimnej údržbe sú prvoradé flexibilita a rýchle
nasadenie. Maschinenring Vám prináša istotu a
bezstarostné prežitie chladných ročných období.
Ponúkame vám širokú paletu služieb v zimnom
období.
Naša ponuka siaha od odhŕňania snehu z parkovísk
a chodníkov, cez posypové práce až k špeciálnym
prácam. Na základe požiadavky zákazníka preberieme aj zodpovednosť za vykonané práce na
pridelených plochách.
Výkonná technika ako aj kvalifikovaný personál sú
garanciou odbornej a včasnej realizácie všetkých prác.

Z čoho profitujete:
Spoľahliví a flexibilní
spolupracovníci z poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva
Odborné vykonanie prác
Nasadenie modernej techniky
Rýchle a dôkladné plnenie objednávok
Výborná disponibilita a krátke nasadenie
Ručenie a istota
Spolupracovníci z regiónu

> Odhŕňanie snehu
Či sa jedná o odhŕňanie ciest v obciach a mestách, parkovísk v podnikoch alebo
chodníkov v privátnych zónach, Maschinenring je Váš kompetentný partner vo všetkých
otázkach týkajúcich sa zimnej údržby. Naši spoľahliví poľnohospodári zabezpečujú
prostredníctvom výkonnej techniky včasné a dôkladné odhrnutie snehu.
Naši spolupracovníci sú časovo flexibilní a na požiadanie sú k dispozícii 24 hodín denne.

> Posypové práce
Ak je vonku mrznúca zima, stávajú sa cesty a chodníky nebezpečne šmykľavé. Posypové
práce vykonané včas a efektívne Vám ponúkajú pocit istoty. So špeciálnou technikou
zvládame cesty v obciach, parkoviská a komunikačné plochy vo firmách ako aj chodníky
pred bytovkami.

> Jarné upratovanie
S príchodom prvých jarných lúčov, ktoré roztopia zvyšky snehu, sa naskytá nepekný pohľad
na plochy ošetrené posypovým materiálom. Nielenže je to estetický problém, ale pre peších
účastníkov predstavuje takýto stav aj riziko nehody. Staráme sa o to, aby bol posypový
materiál po zime odstránený.

> Ručenie
V zmysle zákona je každý majiteľ alebo správca pozemku povinný zabezpečiť zjazdnosť a
schodnosť pozemných komunikácií. Sem spadajú cesty, parkoviská a chodníky.
Tá sa v praxi zabezpečuje odhŕňaním snehu a posypom.
V prípade, že sa tak nedeje, zvyšuje sa riziko pošmyknutia. V prípade vážnej nehody je
potom majiteľ alebo správca konfrontovaný vysokými nákladmi na majetku a osobách.
Zákazníci Maschinenringu sa nemusia zaoberať právnymi otázkami týkajúcimi sa zimnej
údržby. Podpisom zmluvy preberáme zodpovednosť za vykonané práce a vy si môžete
užívať zimu.

> Špeciálne výkony
Naši ľudia sa vyznajú vo svojom remesle a vedia čo majú robiť. Popri odhŕňaní snehu a
posypových prácach ponúka Maschinenring ďalšie špeciálne služby:
>
>
>
>
>

Osádzanie značenia v zime
Prevencia snežných lavín a čistenie striech
Odstraňovanie cencúľov
Odvoz snehu
Frézovanie snehu
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