C WITAMY W PRZYSZŁO ŚCI!

C NOWE LOGO

C CZYM JEST POOLING?

Już od 1977 roku Container
Centralen wyprzedza ducha
swoich czasów.

Zmieniliśmy logo na nowe,
z odświeżonym designem.

Krótkie wyjaśnienie czym jest
CC Pool.
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W obliczu czterdziestej rocznicy
powstania zmieniliśmy logo na
nowe, z odświeżonym designem,
którego będziemy używać,
komunikując się z naszymi klientami.
Pierwotne logo pozostanie naszą
marką produktu.
Nadal będzie też oficjalnym
znakiem na wszystkich naszych
standardowych produktach. C

1977

asza przyszłość
rozpoczęła się w
1977 roku, kiedy to
mała grupa duńskich
eksporterów kwiatów
i
roślin rozpoczęła
współpracę i
zoptymalizowała swój łańcuch dostaw.
Holenderscy handlowcy dołączyli
do nich w latach osiemdziesiątych.
Teraz Container Centralen liczy sobie
40 wiosen i posiada bazy w całej
Europie oraz miliony będących w
obiegu elementów transportowych
wielokrotnego użytku.
Już od 1977 roku Container Centralen
wyprzedza ducha swoich czasów.
Nasz model biznesowy zawsze oparty
był na zaufaniu, trosce i dzieleniu się
– co w dzisiejszych czasach idealnie
wpisuje się w coraz to popularniejsze
zasady „ekonomii współdzielenia”.
Dzielenie się obowiązkami oraz
wzajemne zaufanie stanowią esencję
tego, co chcemy razem osiągnąć –
są one podstawą do zbudowania

długotrwałej relacji między Państwem,
naszymi cenionymi klientami, a nami.
Nasza misja: sprawić, by miliony
przedsiębiorstw współpracowały
jako jedno – i korzystały ze wszelkich
praktycznych, gospodarczych i
zrównoważonych sposobności, jaki daje
„dzielenie się”.
Świadomość tej ambicji oznacza, że
nie możemy (i nie chcemy) spocząć na
laurach. W kolejnych latach dołożymy
starań, by nasze relacje z klientami
były prostsze oraz lepsze. Chcemy
tego dokonać, wprowadzając nowy,
dynamiczny portal użytkownika, który
sprawi, że Państwa kontakty z nami
będą łatwiejsze i bardziej przyjacielskie.
Także w tym celu położymy większy
nacisk na pomoc i dzielenie się
naszym doświadczeniem dotyczącym
zarządzania i administrowania
Państwa zwrotnymi jednostkami
transportowymi.

ambitni będziemy, Container Centralen
na zawsze pozostanie organizacją od
ludzi dla ludzi w świecie, w którym
biznes spotyka się z biznesem. Istotnie,
handlujemy i robimy razem interesy, ale
w nich zawsze udział biorą prawdziwi
ludzie. Dlatego do zaufania, dbania i
dzielenia się pragnę dodać słuchanie.
To może wydawać się oczywiste,
ale zwracanie uwagi na pragnienia i
potrzeby naszych klientów będzie też,
bardziej niż kiedykolwiek wcześniej,
podstawową cechą naszej pracy. W
końcu to właśnie dzięki słuchaniu
rozumiemy, a rozumiejąc, możemy
zaoferować Państwu usługi, na jakie
Państwo zasługują.
Miejmy to na uwadze i wyjdźmy
przyszłości na powitanie z otwartymi
ramionami! C
Roel de Jong
Prezes i dyrektor generalny
Container Centralen A/S

Jednak niezależnie od tego, co
przyniesie przyszłość i jak bardzo
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BŁOGOSŁAWIONY WÓZEK
CC PRZED WYSYŁKA,

40 LAT CC

W CC Pool chodzi o współpracę:
wspólnie dzielimy się milionami
elementów transportowych
wielokrotnego użytku, które pozwalają
rozwozić produkty po całej Europie.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim
uczestnikom CC Pool za ich pomoc i
mamy nadzieję przyłączyć jeszcze wiele
więcej członków, by jeszcze bardziej
wzmocnić CC Pool.

cc
40 LAT

> Nasza historia
Container Centralen (CC) założono w
1977 roku jako wspólne przedsięwzięcie
duńskich kwiaciarzy i eksporterów
roślin doniczkowych. W 1980 roku do
systemu CC Pool dołączyli pierwsi
eksporterzy holenderscy. W 1989
roku VGB – holenderski związek
hurtowników kwiatów – nabył część CC
i tak CC stało się spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością, zarejestrowaną w
Danii. CC Container stało się uznanym
standardem w dziedzinie transportu i
prezentacji kwiatów i roślin w Europie.

C

Od 1985 roku holenderski sektor ogrodniczy zbiera się co roku, aby przygotować kwiaty dla papieża uświetniające obchody
Świąt Wielkiej Nocy. Holenderski biskup błogosławi kwiaty przed wysyłką, a wraz z nimi wózek CC Container.. C
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Ponad

krajach

klientów

40

23.000
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NASZE PRODUKTY

NASZE PRODUKTY

ZWROTNE URZA,DZEŃ
TRANSPORTOWE

Wymiary zewnętrzne
(Długość x Szerokość x
Wysokość)

CC Container

Dolly

CC Dolly

603 mm x 403 mm x 152 mm

Rolly

811 mm x 605 mm x 182 mm

200 kg UDL

400 kg UDL

128 z produktem
1536 pustych

66 z produktem
768 pustych

Ćwierćpaleta

Półpaleta

13,3 kg

CC Rolly

13,3 kg
Certyfikowana do transportu
cichego (PIEK)

CC Low Noise
Rolly

13,3 kg
Certyfikowana do transportu
cichego (PIEK)

CC Freshbox
CC Euro Dolly

13,3 kg

CC Euro Rolly

13,3 kg

Wymienione specyfikacje odnoszą się do oryginalnych produktów CC. CC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
specyfikacje lub jakość nieoryginalnych produktów, które zostały wprowadzone do puli sprzętu CC (tzw. CC Container Pool).
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Ładowność

1350 mm x 565 mm x 1900 mm

Ładowność ciężarówki

CC Halfcontainer

UDL: Uniformly
Distributed Load
(Ładunek rozłożony
równomiernie)

715mm x 565mm x 1900mm

Podstawa + 4 słupki: 34,2 kg
Półka: 6,5 kg

Podstawa + 4 słupki: 28,3 kg
Półka: 3,4 kg

Całkowita: 450 kg UDL
Każda półka: 60 kg UDL

Całkowita: 400 kg UDL
Każda półka: 60 kg UDL

43 z produktem
43 pustych z max. ilością 2580
półek

78 z produktem
78 pustych z max. ilością 4680 półek

13,3 kg

CC Eurocontainer

CC Low Noise
Dolly

Waga

810mm x 608mm x 1258

CC Rollcontainer

800 mm x 665 mm x1900 mm

Podstawa: 14,6 kg
Słupek (1100 mm wysokości):
2,0 kg, Półka: 3,4 kg

30,5 kg

Całkowita: 400 kg UDL
Każda półka: 125 kg UDL

500 kg UDL

64 z produktem
128 pustych z max. ilością 2688
półek

60 z produktem
180 pustych

W 6 rozmiarach
Małe: 400mm x 300mm x 86,6mm
Duże: 600mm x 400mm x 240mm

CC Euro crate

W 4 rozmiarach
Mały: 399mm x 299mm x 159,9mm
Duży: 600mm x 400mm x 220mm

585 g – 2 kg

870-1835 gr

4 kg – 20 kg UDL
Objętość: 7,5 l – 47,6 l

6 kg - 20 kg UDL
Objętość: 14 l – 45 l

1040-6500 z produktem / puste

1040-3120 z produktem
7800-15.600 puste

Wymiary zgodne z normami
europejskimi
Dostępna pokrywa

Wymiary zgodne z normami
europejskimi
Składane skrzynki

CC CONNECTS
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USŁUGI

MISJA

wyja śnienie

.
Umozliwić milionom
firm współprace, w ramach jednej struktury

CC POOL
Czym jest pooling?
Pooling to wspólne stosowanie sprzętu.
Uczestnicząc w CC Pool, dzielą Państwo
zwrotne jednostki transportowe z
innymi przedsiębiorstwami. Dzielenie
się to oszczędność pieniędzy i większa
wydajność logistyczna.

Jako uczestnik CC Pool nie trzeba
zajmować się utrzymaniem czy naprawą
przedmiotów transportowych ani
przechowywaniem niepotrzebnych
przedmiotów. Można transportować
produkty bez ponownego pakowania,
unikając produkcji śmieci.

• Standaryzacja: łatwe planowanie i
wymiana z partnerami
• Dzielenie się: bez ponownego
pakowania, bez sporów o
przynależność przedmiotów
• Równowaga ekologiczna: wielokrotny
użytek, zero śmieci
Udział w CC Pool
Uczestnicząc w CC Pool, mają Państwo
dostęp do sieci dostawczej w całej
Europie. CC utrzymuje swoje własne
bazy. Jesteśmy też partnerami innych
firm z sektora, by obsługiwać jak
najwięcej obszarów oraz łatwych
lokalizacji. Zarządzamy dostępnością
przedmiotów transportowych przez
sieć. Dbamy też o naprawy. W chwili
przywiezienia zepsutych elementów
natychmiast otrzymują Państwo nowe.
CC dba o:
• Utrzymanie sieci magazynów w całej
Europie
• Zarządzanie jakością i dostępnością
elementów transportowych
• Natychmiastową naprawę elementów
transportowych C
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MISJA, WIZJA,
WARTOS̀CI

C

CC
wyspecjalizowało
się w zarządzaniu
pulami elementów
transportowych
wielokrotnego
użytku, a także w wymyślaniu
sposobów na dzielenie się. Założeniem
dzielenia się jest przekonanie,
że niezużyta wartość to wartość
zmarnowana. Firmy płacą za
zużywaną ilość, a całkowity koszt
własności zostaje podzielony na wielu.
Dzielenie się nie tylko wpływa na
większą wydajność, ale też pozwala
na bezproblemowe korzystanie ze
sprzętu, bo nie pociąga za sobą
wady posiadania czegoś na własność
(odpowiedzialności za konserwację,
sortowanie, czyszczenie, czy
przechowywanie). Po co własność,
skoro dzielenie się stwarza takie
same możliwości używania, ale z
mniejszą liczbą problemów? To z tego
powodu CC dąży do tego, by firmy

współpracowały jako jedna. Jako jedna
drużyna, którą łączy to samo marzenie:
Wydajny łańcuch dostaw w całym
sektorze.
Stanowimy drużynę
Klienci i partnerzy stanowią integralną
część naszego zespołu.
Spraw, by tak się stało
Tylko działanie pozwoli nam na rozwój.
Zaakceptuj zmiany
Obecne otoczenie biznesowe oraz
wymagania rynku zmieniają się niemal
z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień.
Wychodzimy naprzeciw wyzwaniom i
proaktywnie dostosowujemy
łańcuchy dostaw do potrzeb klientów.
Osobiste zaangażowanie
CC pragnie rozwinąć organizację od
ludzi dla ludzi w świecie business-tobusiness. C
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40 LAT CC

COLOFON

40 lat temu

CC w Europie

PRODUKTY
WPROWADZONE W
1977 ROKU
Karteczki
samoprzylepne
Karteczki
samoprzylepne od firmy 3M; przyklejają
się, ale łatwo je zdejmować. Specjalny
klej został opracowany w latach
sześćdziesiątych przez naukowca z
firmy 3M. Wówczas usiłowano stworzyć
silniejsze i mocniejsze kleje, dlatego
wynalazek wydawał się bezużyteczny. A
jednak badacz nie mógł zapomnieć o
tym pomyśle. Aby wszystko złożyło się
w całość, potrzeba było lat – to wtedy
jego współpracownik z 3M miał być
ciągle rozdrażniony, nie mogąc znaleźć
odpowiedniego hymnu w swojej książce,
kiedy śpiewał w kościelnym chórze.
Potrzebna mu była samoprzylepna,
łatwa w zdejmowaniu zakładka... i wtedy
go oświeciło. Następnie połączyli siły
i razem stworzyli karteczki Post-it,
które po premierze w 1977 roku szybko
opanowały biura i domy. (www.post-it.
com)
Napój energetyczny Isostar
Obecnie napoje energetyczne są
dostępne w każdym supermarkecie, ale
w latach 70. był to rewolucyjny pomysł.
Pierwszy napój energetyczny Isostar
wprowadzono w 1977 roku w Szwajcarii
– stworzono go z myślą o potrzebach
odżywczych atletów. Do dzisiaj Isostar
blisko pracuje ze specjalistami od
żywienia, trenerami sportowymi i
atletami, aby ciągle spełniać wymagania
sportsmenów i sportsmenek. (www.
isostar.com)
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Lego TECHNIC
LEGO, którego nazwa to skrót od
duńskiego wyrażenia „dobrze się bawić”
(„leg godt”), ma długą historię. W latach
50. klocek LEGO, jakim znamy go dzisiaj,
został opatentowany i wprowadzony na
rynek. LEGO każdego roku wypuszcza
nową linię, co doprowadziło do
specjalnej edycji klocków wydanej
w 1977 roku: LEGO technic. Wraz z
technicznymi klockami LEGO pojawił
się cały nowy wachlarz możliwości
budowania i zabawy. (www.lego.com)
Kontener CC
W latach 70. nie było standardowego
sposobu pakowania i transportowania
kwiatów i roślin w doniczkach.
Kartony, skrzynki, palety – wszystko
to miało swoje wady. Grupa duńskich
przewoźników kwiatów i roślin
doniczkowych zdecydowała się
połączyć siły. Ich celem było stworzenie
mocnego kontenera z półkami, które
dostosowują się z wysokością, by
znajdować zastosowanie dla różnego
typu produktów, łatwo się składają
i które można w prosty sposób
rozmontować. Kontener CC został
wymyślony i opatentowany w 1976 roku,
a w 1977. wypuszczony na rynek. Stał się
on standardowym kontenerem sektora
ogrodniczego w Europie, a w obiegu jest
dziś 3,5 miliona kontenerów. C

Colofon

Container Centralen w 50% należy
do duńskiej GASA Group, jednego
z czołowych eksporterów kwiatów
i roślin, a w połowie do VGB,
holenderskiego stowarzyszenia
handlowego przedsiębiorstw, które
hurtowo sprzedają kwiaty i rośliny.
W sumie wspieramy operacje

logistyczne ponad 23 000 klientów w
40 krajach na całym świecie.
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ADRESY I DANE KONTAKTOWE
Shared Service Center
Correspondence address
Container Centralen
Postbus 443
NL-2130 AK Hoofddorp
The Netherlands
Tel. +31 235 544 020
Fax. +31 235 544 029
info@container-centralen.com

France
Container Centralen France sarl
Chez BDO
43/47 avenue de La Grande Armée
75116 Paris
France
Tel. +33 241 220 110
Fax. +33 241 220 111
ccfrance@container-centralen.com

Spain and Portugal
Container Centralen Iberica S.L.U.
c/o BDO
Calle Sant Elies, núm. 29-35, 5ª planta
08006 Barcelona
España
Tel. +34 944 805 455
Fax. +34 944 805 456
cciberica@container-centralen.com

Head Office
Container Centralen A/S
Sanderumvej 16
DK-5250 Odense SV
Danmark
DK13909709
CEO Roel de Jong

Germany, Austria, Switzerland
Container Centralen GmbH
Borsteler Chaussee 85-99a, Haus 7
D-22453 Hamburg
Deutschland
Tel. +49 (0) 405 390 80
Fax. +49 (0)4053908100
ccdach@container-centralen.com

United Kingdom
Container Centralen Ltd.
c/o BDO LLP
Kings Wharf
20-30 Kings Road
Reading
Berkshire RG1 3EX
United Kingdom
Tel. +44 (0)1322 294267
Fax. +44 (0)1322 225290
ccuk@container-centralen.com

Sales Offices

Benelux
Container Centralen Benelux bv
Siriusdreef 2
NL-2132 WT Hoofddorp
Nederland
Tel. NL: +31 235 544 020
Tel. BE: +32 2 899 08 74
Fax. +31 235 544 029
ccbenelux@container-centralen.com
Denmark, Norway, Sweden, Finland
Container Centralen A/S
Afd Nordic
Sanderumvej 16
Lokale 142-147
DK-5250 Odense SV
Danmark
Tel. +45 63 14 21 90
Fax. +45 63 14 21 98
ccnordic@container-centralen.com

Italy
Container Centralen Italia S.r.l.
Soc. Unipersonale, Sede Legale
c/o Studio Sala e Associati
Largo Augusto, 8
20122 Milano
Italia
Tel. +39 0187 969 256
Fax. +39 0187 963 045
ccitalia@container-centralen.com
Poland
Container Centralen Polska Sp. z o.o.
Ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
Polska
Tel. +48 32 630 41 14
Fax +48 32 630 41 18
ccpoland@container-centralen.com

Subsidiaries
USA
www.cc-racks.com

Pool Service B.V.
www.pool-service.nl

