
 

 
 



biura: Warszawa, Wrocław,

Tychy, Poznań, Gdańsk,

Słubice, Łódź

S I E D Z I B A  S P Ó Ł K I  W  G D Y N I
 

rok założenia 2007

100% polski kapitał

członkostwo 

w międzynarodowych

sieciach spedycyjnych:

Gdynia Gdańsk

Warszawa

Tychy

Wrocław

Łódź

Poznań
Słubice





Ponad 150 tys. 
przewiezionych kontenerów

Ponad 12 lat
działalności

Ponad 150
pracowników

Ponad 500 tys.
zrealizowanych zleceń

Ponad 4500
zadowolonych partnerów

biznesowych

150 środków transportu
własnych oraz przewoźników

zintegrowanych 





Zakres usług



 
Kompleksowa obsługa ładunków pełnokontenerowych (FCL) oraz drobnicowych (LCL)

Eksport i  import w systemie port-port i  drzwi-drzwi w oparciu o renomowanych armatorów i l icencjonowanych agentów 

    do/z dowolnego miejsca na świecie

Obsługa wszystkich rodzajów ładunków

Licencjonowani agenci i  partnerzy na całym świecie

Własne l inie drobnicowe w imporcie z FE (LCL)

Możl iwość wystawienia konosamentu spedytorskiego według wzoru FIATA

Spedycja morska



Usługi transportu drogowego i kolejowego wszystkich rodzajów kontenerów

Krajowe i międzynarodowe przewozy intermodalne

Stałe połączenia kolejowe z portów polskich oraz zachodnioeuropejskich do terminal i  na terenie całego kraju

Wysokie kompetencje do organizacj i  podstawień bocznicowych w grupach wagonowych

Organizacja na życzenie kl ienta dedykowanych składów kolejowych na terenie Polski

Stałe zezwolenie kategori i  V

Monitoring ładunku na całej trasie przejazdu

W pełni uniwersalne i  ultra lekkie naczepy do transportu kontenerów 

Naczepy do transportu iso-tanków, kontenerów chłodniczych oraz innych

kontenerów specjal istycznych

Ultra lekkie naczepy przystosowane do transportu ciężkich kontenerów

Naczepy wieloosiowe (rozpinane) do przewozu kontenerów 20'

Agregaty do kontenerów chłodniczych (gen-set)

Nowoczesne i ekologiczne pojazdy (EURO 6)

Transport kontenerowy, drogowy i intermodalny

Własna flota:



uzyskanie certyfikatu 2019

CEIV PHARMA

Eksport i  import w systemie door-door w oparciu o renomowanych armatorów do i z dowolnego miejsca na świecie

Bezpośrednia współpraca z liniami lotniczymi

Przewóz towarów w temperaturze kontrolowanej

Obsługa przesyłek ekonomicznych, priorytetowych i kurierskich

Własny punkt handl ingowy na terminalu Cargo Warszawa (Okęcie)

Czartery samolotów

Dobór i  sprzedaż opakowań dla towarów wrażl iwych

Spedycja lotnicza



Kompleksowe rozwiązania transportowe dla łatwo psujących się produktów

Usługa transportu towarów wrażl iwych na temperaturę przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod, technik i  opakowań

Naczepy wyposażone w agregaty prądotwórcze (gen-set) utrzymujące kontrolowaną temperaturę w kontenerach morskich

Bezpośrednia współpraca z l in iami lotniczymi gwarantującymi przewóz towarów w temperaturze kontrolowanej

CEIV Pharma
 uzyskanie certyfikatu 2019

Oferujemy:
Transport w serwisie aktywnym z zastosowaniem kontenerów chłodniczych

Transport w serwisie pasywnym

Doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego serwisu i opakowań

Sprzedaż opakowań i urządzeń monitorujących temperaturę

Kontenery z systemem gen-set

Sprzedaż i wynajem kontenerów chłodniczych

Innowacyjne rozwiązania

Spedycja produktów w temperaturze kontrolowanej



Spedycja kolejowa w tym Nowy Jedwabny Szlak
Eksport i  import z dowolnego miejsca w Chinach i Europie w oparciu o rozbudowaną sieć l icencjonowanych

partnerów i agentów

Kompleksowa obsługa ładunków pełnokontenerowych (FCL) oraz drobnicowych (LCL) w transporcie kolejowym

Własne przesyłki skonsolidowane z terminali w Chinach do Polski (codziennie wyjścia) - UNI RAIL LCL

Monitoring przesyłki na każdym z etapów real izacj i  z lecenia

Konsolidacja i dekonsolidacja przesyłek na własnym magazynie

Konsolidacja i dekonsolidacja przesyłek na własnym magazynie



Usługi transportowe w systemie door-door, eksport ,  import ,  kabotaż

Kompleksowa obsługa ładunków w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym

Transporty całopojazdowe (FTL) ,  częściowe (LTL) oraz drobnicowe

Obsługa przesyłek ekspresowych w serwisie krajowym i międzynarodowym dedykowanymi autami o tonażu od 1 ,5 do 24 t .

Własna, nowoczesna i ekologiczna f lota samochodowa (EURO 6)

Zróżnicowany tabor: naczepy, plandeki ,  izotermy, chłodnie, zestawy, megi ,  busy oraz wywrotki 

Spedycja drogowa



pakowanie i  mocowanie

sztauowanie kontenerów

dokumentacja

nadzór ekspercki

Usługi dodatkowe:

zezwolenia drogowe

pi lotaż

ekspertyzy

przeładunki

Kompleksowa obsługa ładunków ponadnormatywnych oraz Project Cargo

Relokacje maszyn oraz całych l ini i  produkcyjnych

Transport ponadnormatywny:

  - Kolejowymi wagonami specjal istycznymi

  - Drogowy przy użyciu naczep specjal istycznych

  - Morski w kontenerach typu Open Top, Flat Rack lub real izowany jako Break-Bulk

  - Morski konwencjonalny, Break-Bulk t j .  czartery statków lub part cargo

  - Transport lotniczy (czartery samolotów)

Project Cargo i ładunki ponadnormatywne



Military Cargo

Przywóz, wywóz i tranzyt towarów przeznaczonych dla sił zbrojnych (np. NATO 302)

Magazynowanie wyposażenia dla armii

Odprawa celna z zastosowaniem odpowiednich formularzy

Obsługa ładunków niebezpiecznych, w tym klasa 1

Posiadamy koncesję w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz

wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub pol icyjnym

Regularne dostawy towarów do baz wojskowych w Polsce i Europie

Szkolenie pracowników w zakresie WSK (Wewnętrzny System Kontrol i )



Własna Agencja Celna

Organizacja odpraw eksportowych i importowych w urzędach celnych na terenie całego kraju

Organizacja odpraw f iskalnych w europejskich portach lotniczych i morskich

Obsługa w procedurze uproszczonej i  uproszczonej procedurze tranzytu

Otwieranie i  zamykanie karnetów TIR, ATA

Wystawianie świadectw pochodzenia

Świadectwa SANEPID, WIJHARS, weterynaryjne oraz PIORiN

Konsultacja i  doradztwo celne

Pomoc we wnoszeniu odwołań i przygotowaniu wniosków w procedurze celnej

Obsługa celna



Kontenery magazynowe i transportowe (nowe i używane) 20'DV; 40'DV; 40'HC

Kontenery z agregatami chłodniczymi 20'RF i 40'RF

Mobi lne magazyny chłodnicze - wynajem

Sprzedaż i wynajem naczep kontenerowych

Kontenery biurowe - dostępne w wersj i  wolnostojącej oraz modułowe pozwalające na ich dowolne zestawienie (ściany

kontenerów z materiałów termoizolacyjnych)

Sprzedaż i wynajem naczep i kontenerów



Kompleksowa obsługa składowania na własnym magazynie

Szeroka sieć magazynów sprawdzonych partnerów

Krótko i długoterminowe składowanie ładunków

Magazyn czasowego składowania

Usługa formowania i  rozformowania kontenerów

Przeładunek towarów z kontenerów

Usługa paletyzacj i  i  zabezpieczania towaru luzem

Gdynia
Gdańsk

Warszawa
Poznań

Wrocław

Pilzno

Obsługa magazynowa



Certyfikaty



Wspieramy sport



Podziękowanie za wsparcie
wyprawy na Mount Everest
16.05.2018 

Działamy społecznie



Uni-logistics Sp. z o.o.
ul. Polska 19
81-339 Gdynia
(+48) 667 99 99
(+48) 667 99 66
info@unilog.eu

www.unilog.eu


