Si busca
una empresa
de transport

Si no disposa
d’espai en el
seu magatzem

Si vol transformar
costos logístics
de fixes a variables

Si ha de
garantir el
servei als
seus clients

Si ha de
millorar la
seva cadena
logística

Sectors en
els que estem
especialitzats
Alimentari

Industrial

Químic

NordLogway és un operador logístic que es focalitza en donar un servei
exclusiu i personalitzat als seus clients, garantint la seguretat de les
mercaderies i la fiabilitat del compliment dels terminis.

NordLogway Manlleu
Carrer Carles Regàs Cavalleria, 13-15
Pol. Industrial El Verdaguer
08560 Manlleu
T. 938 517 280
NordLogway Santa Perpètua de Mogoda
Carrer Mar Adriàtic, 12
Pol. Industrial La Torre del Rector
08130 Santa Perpètua de la Moguda
T. 935 446 160

info@nordlogway.com

www.nordlogway.com

NORDLOGWAY,
marca la diferència

NordLogway Torelló
Carrer Forat Micó, 1
08570 Torelló
T. 938 594 138

Carrer Empordà, 19-21
Pol. Ind. La Torre del Rector
08130 Santa Perpètua de Moguda
T. 935 446 160

Compliment
de terminis

Seguretat

Fiabilitat

Traçabilitat

Rapidesa

Les nostres fortaleses

Els seus avantatges

CONSOLIDACIÓ · DESCONSOLIDACIÓ

GESTIÓ MAGATZEM · GESTIÓ COMANDES ·
PICKING VERTICAL · GESTIÓ PALETS

Gestionem la seva cadena de subministra amb la màxima eficàcia, agilitat i
rapidesa.

Preparació, verificació i expedició de comandes seguint estrictament les
directrius marcades pels nostres clients.
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Magatzem

Transport

28.000 m a la província de Barcelona i una xarxa de magatzems a tot el
territori nacional, equipats amb la darrera tecnologia i les mesures de
seguretat més avançades i de detecció d´incendis.

Seguretat

Picking

Comptem amb un procés totalment automatitzat de recepció de dades,
preparació, etiquetatge i expedició de mercaderies.

NACIONAL · INTERNACIONAL

70 ANYS D’EXPÈRIENCIA

Distribució de grupatges i càrregues complertes. Flota de camions pròpia
i xarxa de col·laboradors nacionals i internacionals pel transport de
mercaderies convencionals i ADR.

Amb 70 anys d’experiència al sector logístic, l’assessorem optimitzant els
seus processos logístics, incrementant la competitivitat de la seva empresa.

Compliment
de terminis

Assessoria
logística

Fiabilitat

Experiència

DISTRIBUCIÓ · DISTRIBUCIÓ CAPIL·LAR

Plataforma
Logística (Hub)

37 molls de càrrega i descàrrega i un equip professional que gestiona
la distribució de les seves mercaderies de manera eficient i efectiva, des
del seu origen fins a l’entrega.

Traçabilitat

CÀRREGA I DESCÀRREGA EN TEMPS REDUÏT
Transbordament ràpid de mercaderies entre vehicles, directament o
mitjançant consolidació de càrrega.

Cross-docking

Rapidesa

Nordlogway,
marca
la diferència

