Rakennusliike Laptilla on kymmeniä työmaita ympäri Suomen. Cramon verkkokauppa auttaa vastaamaan yhtiön jatkuvasti
muuttuvaan kalustotarpeeseen.
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Cramon verkkovuokraamo vauhdittaa
Laptin rakennushankkeita
Rakennusvälineiden vuokraaminen on helpompaa kuin koskaan.
Sopimuskohtainen hinnoittelu, kattava valikoima ja työmaakohtaiset
tavaralistat saivat rakennusliike Laptin valitsemaan Cramon
verkkovuokraamon.
Rakennusliike Lapti viimeistelee lokakuussa 2018 kaksi seitsemänkerroksista
asuintaloa Kuopion Saaristokaupunkiin. Rakennushanke aloitettiin
heinäkuussa 2017 ja se on edennyt sovitussa aikataulussa.

Alusta asti mukana ollut Laptin työmaainsinööri Sampsa Parkkonen kertoo,
että projektissa on käytetty monipuolisesti Cramolta vuokrattuja varusteita,
kuten työmaakoppeja, porrastorneja, kaiteita, piuhoja ja työkoneita.
”Tilasimme toiseen taloon myös sähkötyksen ja keskuspölyimurin
rakennusvaiheen ajaksi. Cramo teki suunnitelman ja toimitti tarvikkeet.
Lopulta heidän asiantuntijansa myös kävivät kytkemässä virrat
työmaallemme”, Parkkonen kertoo.
Hän arvioi, että Laptilla on tällä hetkellä käynnissä 50 rakennushanketta
ympäri Suomen. Välineistön tarve vaihtelee paljon projektien tilanteen
mukaan ja siksi toimiva vuokraus vaikuttaa keskeisesti onnistumiseen.
”Cramon tuote- ja palveluvalikoima on riittävän kattava ja sopimuskohtainen
hinnoittelu on meille kilpailukykyinen vaihtoehto”, Parkkonen kertoo.
Rakennustarvikkeet nopeasti suoraan työmaalle
Rapatessa roiskuu ja joskus työvälineitä hajoaa. Silloin hommien jatkuminen
edellyttää, että uudet välineet saadaan tilattua työmaalle nopeasti.
”Esimerkiksi betonivaluissa käytetyt vibrat saattavat hajota kesken valun.
Pyrimme tietenkin siihen, että meillä on varastossa ylimääräisiä, mutta aina
niin ei kuitenkaan ole. Onneksi Cramo on pystynyt toimittamaan työmaalle
tarvikkeita jopa saman päivän aikana, kun olemme ottaneet sinne puhelimitse
yhteyttä.”
Tuotteiden palauttaminen käy kätevästi verkkokaupan kautta. Siellä asiakas
voi tarkastella myös reaaliaikaisesti päivittyvää listaa kunkin työmaan
kalustotilanteesta. Listan voi myös tilata viikoittain lähetettävänä
sähköpostina. Ehdoton etu on se, että vuokraamopalvelut kulkevat
mobiililaitteessa aina mukana takataskussa, käden ulottuvilla.
Kokeile verkkovuokraamista – saat nyt Ruutuplussan kuukaudeksi
veloituksetta!
Vuokraa koneet ja laitteet verkkopalvelustamme - kampanja-aikana tehdystä
ensimmäisestä vuokrauksesta saat kiitokseksi Ruutuplus-lahjakortin!
Kampanja on voimassa 31.10.2019 saakka. Lue lisää
https://www.cramo.fi/fi/kampanjat/ruutuplus

Cramo on täyden palvelun rakennuskonevuokraamo, joka tarjoaa myös
rakentamista, saneeraamista ja kunnossapitoa tukevia palveluja. Kannamme
vastuun paitsi hyvästä asiakaspalvelusta, myös toimitusten aikatauluista ja
kaluston ja palveluiden ensiluokkaisesta laadusta. Haluamme lisätä
asiakkaidemme tehokkuutta ja tuottavuutta työmaapalveluiden ja digitaalisten
ratkaisujemme avulla.
Cramo Finland Oy on osa Boels-Cramo -konsernia. Olemme alamme johtavia
tekijöitä Euroopassa. Boels-Cramolla on toimintaa 17 maassa ja 750
toimipisteessä, joista 200 sijaitsee Pohjois-Euroopassa. Suomessa toimimme n.
450 henkilön voimin yli 50 toimipisteessä kautta maan. Cramo Finlandin
liikevaihto on 95,2 milj. euroa (2019). Palvelemme Suomessa n. 17 000 asiakasta.
Asiakaskuntaamme kuuluu yrityksiä rakennusteollisuuden ja muun teollisuuden,
kaupan sekä julkisen sektorin alalta. Olemme jakamistalouden edelläkävijöitä.
Tutustu meihin osoitteessa www.cramo.fi ja verkostoidu kanssamme!
#cramo #weareshapers
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