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K om plek so we roz wią za nia umoż li wia ją ce
ela stycz ne kom ple to wa nie za mó wień dla

klien tów w wie lu przy pad kach oka zu je się
klu czem do zwięk sze nia ob ro tów oraz przy -
cho dów fir my – prze ko na ły się o tym mię dzy
in ny mi fir my Mi stal sp. z o.o. z Ka to wic oraz
Jor dan mat con ze Śro dy Wiel ko pol skiej. Obie
spe cja li zu ją się w dys try bu cji sta lo wych ele -
men tów dłu gich.

Mi stal sp. z o.o.
– trzy krot ny wzrost efek tyw no ści
Przed się bior stwo z Ka to wic na ryn ku sta li
funk cjo nu je od 20 lat; jest zna czą cym dys try -
bu to rem rur ze sta li czar nej i do staw cą dla
prze my słu wy do byw cze go, hut ni cze go, gór -
nic twa, ener ge ty ki oraz in nych za kła dów pro -
duk cyj nych i han dlo wych. Mi stal sp. z o.o. to
do sko na ły przy kład przed się bior stwa, któ re
aby spro stać sta le ro sną cym wy ma ga niom
klien tów sta le się roz wi ja i dba o naj wyż szą ja -
kość ofe ro wa nych pro duk tów i usług. 

Punk tem wyj ścia do te go, że za czę to za sta -
na wiać się nad wpro wa dze niem zmian w do -
tych cza so wym spo so bie or ga ni za cji pro ce sów
ma ga zy no wych i lo gi stycz nych w fir mie Mi -

stal by ło po pierw sze za gad nie nie zwią za ne
z opty ma li za cją miej sca ma ga zy no we go
a po dru gie kwe stia szyb ko ści re ali za cji zle -
ceń – przy czym ten dru gi ob szar był oczy wi -
ście zde cy do wa nie waż niej szy. Do strze żo no
za tem, że na le ży pod jąć ta kie dzia ła nia, któ re
po zwo lą na pod nie sie nie/zwięk sze nie efek -
tyw no ści wy da wa nia ma te ria łów z ma ga zy nu
a tym sa mym w osta tecz nym roz ra chun ku po -
zwo lą na wzrost efek tyw no ści dzia łal no ści ca -
łe go przed się bior stwa (po przez moż li wość re -
ali za cji więk szej ilo ści za mó wień).

Ze wzglę du na wspo mnia ne wy żej po trze by
zwią za ne ze wzro stem efek tyw no ści re ali za cji
zle ceń oraz w związ ku z po trze bą po więk sze -
nia moż li wo ści ma ga zy no wa nia przy ogra ni -
czo nych za so bach je śli idzie o po wierzch nię
hal ma ga zy no wych fir ma Mi stal zde cy do wa ła
się osta tecz nie na za in sta lo wa nie ko mo ro we -
go sys te mu ma ga zy no we go Rem mert. Dys ku -
sje (mię dzy fir mą Mi stal a do staw cą roz wią za -
nia opty ma li zu ją ce go pro ce sy – fir mą Rem -
mert) zwią za ne z wdro że niem opty mal ne go
roz wią za nia trwa ły 3 la ta. Za da nie ja kie po sta -
wio no przed kon tra hen tem, któ ry miał do star -
czyć wła ści we roz wią za nia tech nicz ne i or ga -

ni za cyj ne opty ma li zu ją ce pro ce sy w ob sza rze
ma ga zy no wa nia i lo gi sty ki fir my Mi stal nie
by ło bo wiem ła twe – przede wszyst kim ze
wzglę du na ogra ni czo ne za so by w po sta ci
miej sca. Trud no by ło zna leźć roz wią za nie,
któ re wpi sa ło by się w po trze by fir my. Co naj -
waż niej sze jed nak to fakt, iż osta tecz nie uda ło
się zna leźć roz wią za nie, któ re od po wia da ło
w peł ni ocze ki wa niom fir my Mi stal – zde cy -
do wa no się na bu do wę in sta la cji z za kre su au -
to ma ty ki ma ga zy no wej wraz z ha lą na no wej
dział ce. Na tym fun da men cie, w opar ciu o pa -
ra me try cha rak te ry stycz ne do stęp nej dział ki
zo sta ła stwo rzo na kon cep cja opty mal ne go
ma ga zy nu dla fir my Mi stal. 

Ma ga zyn ko mo ro wy przy go to wa ny i wy bu -
do wa ny dla fir my Mi stal przez fir mę Rem mert,
to 1400 miejsc ma ga zy no wych o no śno ści
użyt ko wej 4 to ny każ de z nich. Miej sca ma ga -
zy no we po zwa la ją na ma ga zy no wa nie ma te -
ria łów o dłu go ści do 6,5 m a ca ły sys tem ma ga -
zy no wy zaj mu je po wierzch nię ok. 1300 m kw.
(przy wy so ko ści ok. 11 m). Na chwi lę obec ną
fir ma Mi stal sprze da je ofe ro wa ne pro duk ty
w ca ło ści nie ma tu więc stric te po łą cze nia z pi -
ła mi w kon tek ście do ci na nia rur na wy miar,
ale sys tem po zwa la na roz bu do wę w tym za -
kre sie w ra zie po trzeb. War to jed nak zwró cić
uwa gę na fakt, że sys tem za in sta lo wa ny w fir -
mie Mi stal wy ko rzy sty wa ny jest też w tej
chwi li do ko mi sjo no wa nia za mó wień. Sys tem
po zwa la na wy da nie z ma ga zy nu ok. 40 po zy -
cji na go dzi nę a sa ma układ ni ca re ga ło wa po -
ru sza się z pręd ko ścią do 120 m/mi nu tę. Jest
to im po nu ją ca pręd kość bio rąc pod uwa gę fakt,
że wa ży ona ok. 30 ton. Jest to więc kon struk -
cja ma syw na ale – co war te pod kre śle -
nia – rów no cze śnie nie zwy kle pre cy zyj na.
Układ ni ca do sto so wa na jest do prze wo że nia
rów no cze śnie 2 ka set – ozna cza to moż li wość
trans por tu 8 ton ma te ria łów w jed nym cza sie
(ma my tu więc opty ma li za cję za so bów ta kich
jak miej sce ale i czas nie zbęd ny do re ali za cji
za mó wień klien tów). War to pod kre ślić, że
dzię ki wdro żo nym w fir mie Mi stal roz wią za -
niom zwią za nym nie tyl ko z sa mym ma ga zy -
no wa niem ale co naj waż niej sze opty ma li za cją
ca łe go pro ce su od ma ga zy no wa nia po ko mi sjo -
no wa nie rur, nie mo że być tu mo wy o bez czyn -
nym ocze ki wa niu pra cow ni ków i ma szyn
na opóź nio ne do sta wy pro duk tów skła da ją -
cych się na da ne za mó wie nie czy też na wy dłu -
że nie cza su wy ko ny wa nia da ne go zle ce nia.

O tym jak wzro sła efek tyw ność pro ce sów
w fir mie Mi stal po za im ple men to wa niu ma -
ga zy nu ko mo ro we go fir my Rem mert świad -

czą kon kret ne da ne licz bo we: po za im ple -
men to wa niu roz wią zań Rem mer ta na po -
wierzch ni ok. 1300 m kw. moż li we jest ma ga -
zy no wa nie ok. 3000 ton ma te ria łu. Wcze śniej
na po wierzch ni ok. 1000 m kw. moż li we by ło
zma ga zy no wa nie ok. 1000 ton. Co wię cej,
dzię ki za sto so wa niu ma ga zy nu ko mo ro we go
fir ma Mi stal mo że w tej chwi li re ali zo wać
ok. 700 wy dań z ma ga zy nu na do bę a fir ma
jest w sta nie po tro ić swo je ob ro ty.

JOR DAN mat con
– skró ce nie prze bie gów
i spraw ny prze pływ ma te ria łów
Fir ma JOR DAN mat con zlo ka li zo wa na jest
w Śro dzie Wiel ko pol skiej i od po nad 14 lat za -
opa tru je klien tów z bran ży bu do wy ma szyn
i ob rób ki me ta li w wy so kiej ja ko ści su row -
ce – m. in. ta kie jak: stal cią gnio na na zim no,
tech nicz ne two rzy wa sztucz ne, me ta le nie że -
la zne, alu mi nio we pro fi le mo du ło we. Fir ma
JOR DAN mat con zo sta ła utwo rzo na w 2000 r.
ja ko fi lia nie miec kiej fir my Dreck sha ge
GmbH & Co. KG z Bie le feld. Wi zją JOR DAN
mat con jest do star cza nie klien tom z bran ży
bu do wy ma szyn i ob rób ki me ta li naj wyż szej
ja ko ści ma te ria łów i usług w opar ciu o kom pe -
ten cje zbu do wa ne na wie lo let nim do świad cze -
niu ma cie rzy stej fir my DRECK SHA GE. Dzię ki
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mu w ra zie po trze by – tak aby za pew nić roz -
wój w przy szło ści. Po in ten syw nych kon sul ta -
cjach wy bór padł na mo du ło wy ma ga zyn po -
mo sto wy, któ ry ma po wstać w sie dzi bie Jor dan
mat con do la ta 2015 ro ku. Każ de z za pla no wa -
nych w kon cep cji ma ga zy no wej 180 miejsc
prze cho wy wa nia ka set mo że po mie ścić prę ty
o dłu go ści do sied miu me trów i wy trzy mu je
ob cią że nie użyt ko we do pię ciu ton. By umoż li -
wić skró ce nie prze bie gów i spraw ny prze pływ
ma te ria łów, ma ga zyn po wsta nie w po bli żu
miej sca przy ję cia to wa ru. Cię ża rów ki wjeż dża -
ją bez po śred nio do ha li, tuż pod sta cje za - i wy -
ła dow cze. Ob słu ga ma te ria łu jest szyb ka i efek -
tyw na. Prę ty są pod no szo ne z po wierzch ni ła -
dun ko wej i ukła da ne w ka se tach za po mo cą
no wej suw ni cy kon so lo wej jed no dź wi ga ro wej,
wy po sa żo nej w ma gne tycz ną bel kę po przecz -
ną i sta bi li zu ją cej ła du nek pod czas trans por tu.
Na stęp nie ka se ty są skła do wa ne w wy zna czo -
nych miej scach. 

Oprócz opty mal ne go wy ko rzy sta nia do stęp -
nej prze strze ni i zwięk sze nia po jem no ści ma -
ga zy nu na le ża ło tak że uzy skać szyb szy i ła -
twiej szy do stęp do su row ców. Ce lem jest tu
więc znacz ne przy spie sze nie pro ce su ko mi sjo -
no wa nia. Z te go wzglę du sys tem po mo sto wy
zo stał wy po sa żo ny w po dwój ną sta cję szyb ko -
zmie nial ną słu żą cą za rów no do za ła dun ku, jak
i roz ła dun ku ma ga zy nu. Umoż li wia to cią gły
i szyb ki do stęp do skła do wa nych ma te ria łów.
Ma ga zyn po mo sto wy za pew ni fir mie JOR DAN
mat con moż li wość znacz ne go zwięk sze nia
wy daj no ści ko mi sjo no wa nia zle ceń.

Per ma nent na in wen ta ry za cja
i zde cy do wa ny wzrost efek tyw no ści

Sys tem ma ga zy no wy Rem mer ta wy po sa żo -
ny jest w urzą dze nia wa żą ce, któ re znaj du ją
się tak na sta cji za ła dun ko wej jak i roz ła dun -
ko wej – dzię ki te mu sys tem kon tro lu je wa gę
tak za ma wia nych jak i wy da wa nych z ma ga -
zy nu ma te ria łów. Sys tem ma ga zy no wy po łą -
czo ny jest z opro gra mo wa niem ERP dzię ki
cze mu wszyst kie pro ce sy ma ga zy no we mo gą
być kon tro lo wa ne z po zio mu te go wła śnie
opro gra mo wa nia. Dzię ki po łą cze niu urzą dzeń
kon tro lu ją cych sta ny ma ga zy no we i opro gra -
mo wa nia moż li wa jest sta ła kon tro la i in wen -
te ry za cja sta nów ma ga zy no wych przy każ -
dym ru chu ma ga zy no wym.

Do staw cą i kom plek so wym wy ko naw cą in -
sta la cji w fir mach JOR DAN mat con oraz Mi -
stal sp. z o.o. jest fir ma Frie drich Rem mert
GmbH, na le żą ca obec nie do świa to wej czo łów -
ki przed się biorstw, któ re wy zna cza ją kie run ki
roz wo ju in te li gent nych sys te mów ma ga zy no -
wa nia blach i ele men tów dłu gich. 

Ar ty kuł zo stał przy go to wa ny we współ pra cy
z fir mą Rem mert GmbH & Co. KG, www.rem mert.pl

te mu iż pra cow ni cy JOR DAN mat con wcze -
śnie do strze ga ją po ja wia ją ce się po trze by, ma -
ją moż li wość za pro po no wa nia no wych, atrak -
cyj nych roz wią zań do kład nie od po wia da ją -
cych wy ma ga niom ryn ku. Moż li wo ści współ -
pra cy z JOR DAN mat con to m. in. cię cie na wy -
miar i ob rób ka kra wę dzi a na wet wy dzie le nie
od ręb ne go ma ga zy nu ma te ria łów.

W trak cie dzia łal no ści fir my oka za ło się, iż
sto so wa ny od ja kie goś cza su sys tem prze cho -
wy wa nia oraz ma nu al ny tryb ko mi sjo no wa nia
w JOR DAN mat con by ły ma ło wy daj ne a lo gi -
sty ka ma ga zy no wa przed się bior stwa wy ma ga -
ła opty ma li za cji. Blo ku ją cy du żą prze strzeń
tryb prze cho wy wa nia róż nych su row ców na re -
ga łach i po sad ce oraz ma nu al na ob słu ga spo -
wal nia ły prze pływ ma te ria łów. Wy daj ność za -
kła du osią gnę ła swo je gra ni ce. JOR DAN mat -
con po szu ki wał więc efek tyw ne go i nie za wod -
ne go roz wią za nia, któ re po bu dzi ło by prze bieg
pro ce sów i wy brał au to ma ty za cję lo gi sty ki. Wy -
zwa nie dla za an ga żo wa ne go w tym ce lu eks -
per ta ma ga zy no we go – fir my Rem mert po le ga -
ło na tym, by na po wierzch ni za sad ni czej li czą -
cej za le d wie 200 m kw. stwo rzyć sys tem, w któ -
rym JOR DAN mat con miał by do dys po zy cji po -
jem ność ma ga zy no wą brut to oko ło 890 ton.

Po za tym za ło żo no, iż po win na ist nieć moż -
li wość bez pro ble mo we go roz bu do wa nia sys te -

Wzrost obrotów dzięki zmianom w obszarze logistyki wewnętrznej

Optymalizacja procesów logistycznych jest w stanie pooprawiać efektywność firmy.
Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw handlowych, w tym zajmujących się dystrybucją stali.

O FIR MIE FRIE DRICH REM MERT GMBH

Fir ma Rem mert zo sta ła utwo rzo na w ro ku 1945 przez Frie dri cha Rem mert se nio ra w Löhne
(Wschod nia West fa lia). Za czy na jąc ja ko za kład rze mieśl ni czy, na le ży obec nie do świa to wej
czo łów ki przed się biorstw, któ re wy zna cza ją kie run ki roz wo ju in te li gent nych sys te mów ma ga zy -
no wa nia blach i ele men tów dłu gich. Fir ma Rem mert jest obec nie pro wa dzo na przez bra ci
Mat thia sa i Ste pha na Rem mer tów. Obaj bra cia są wspie ra ni przez 100 pra cow ni ków w sie dzi -
bie fir my w Niem czech. W dzia łach sprze da ży, ob słu gi klien ta, a tak że ser wi sie i Ho tli ne pol -
scy klien ci znaj dą pra cow ni ków fir my Rem mert po słu gu ją cych się bie gle ję zy kiem pol skim.
Fir ma Rem mert jest re pre zen to wa na na pol skim ryn ku przez Paw ła Zie liń skie go, któ ry
po ukoń cze niu stu diów i wie lo let niej pra cy w Niem czech pro wa dzi obec nie od dział fir my z sie -
dzi bą w Szczaw nie Zdro ju.

FO
T.

 A
r

c
h

iw
u

m
 (

2)


