MODUTECHNIC to rozwiązania dla budownictwa oferujące szybką
i efektywną kosztowo kompleksową realizację inwestycji budowlanych
oraz wsparcie w procesie planowania i zarządzania bezpieczeństwem.
W ramach Grupy MODUTECHNIC:
MODUHALE oferuje projektowanie i kompleksowe wykonawstwo
prefabrykowanych hal stalowych. Obiekty są indywidualnie
dopasowywane do potrzeb inwestorów - hale produkcyjne,
magazynowe, obiekty rolnicze, usługowe czy sportowe.
MODUPROTECT
wspomaga
inwestorów,
użytkowników
i projektantów obiektów budowlanych w kompleksowym zarządzaniu
bezpieczeństwem – od planowania, wsparcia procesu projektowego
do bieżącej weryfikacji poziomu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.
MODUSYSTEM to propozycja budownictwa modułowego. Obiekty
budowane z modułów mogą być przeznaczone na domy
jednorodzinne, domy letniskowe, warsztaty, hotele, akademiki i wiele
innych. Montaż z gotowych elementów umożliwia szybką i optymalną
kosztowo budowę.

www.moduprotect.com

2019.mp1.A4.pl

tel.: +48 58 38 00 849
e-mail: protect@modutechnic.com
www.moduprotect.com

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
W NOWOCZESNYCH
FIRMACH

POPRAWA STANU
BEZPIECZEŃSTWA
Strategia bezpieczeństwa dla Twojej firmy

W jakim zakresie Ci pomożemy?

Indywidualne rozwiązania dopasowane do potrzeb
i możliwości:

Przeprowadzimy audyt, który zweryfikuje spełnienie
wymagań prawnych i ubezpieczeniowych w obszarze:

● minimalizujące ryzyko zdarzeń powodujących szkody

● ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej,

w budynkach, maszynach i towarze lub mogące
zagrozić pozycji na rynku,

● eksploatacji budynków, budowli i instalacji,

● zwiększające możliwość uzyskania adekwatnego

● ochrony fizycznej,

odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody,

● ochrony środowiska,
● pozwalające uzyskać bardziej atrakcyjne warunki
zakresowo - finansowe na rynku ubezpieczeniowym,

● poprawiające wizerunek firmy i odbiór u partnerów

● bezpieczeństwa i higieny pracy.

biznesowych.

Rozwiązania szyte na miarę

Wsparcie w realizacji planów naprawczych

Weryfikacji podlega zarówno stan faktyczny, jak
i dokumentacja. Efektem audytu jest raport stanu
bezpieczeństwa przedsiębiorstwa określający
stwierdzone nieprawidłowości oraz zalecenia ze
wskazaniem sposobu ich usunięcia.

W przypadku konieczności wdrożenia rozwiązań na
bazie stwierdzonych niezgodności:

Zaproponujemy rozwiązanie dobrane dla Ciebie:

● opracujemy i wykonamy niezbędną dokumentację,

● jednorazowe lub cykliczne prowadzenie audytów,

● przygotujemy i zrealizujemy projekty niezbędnych

● zarządzanie jednym lub wszystkimi obszarami

prac budowlanych i technicznych,

● pomożemy w wyborze podwykonawców i będziemy
nadzorować ich działania.

w zakresie naszego działania,

● opracowanie długofalowej strategii i wdrażanie jej
w miarę rozwoju Twojej firmy.
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