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STARK 

Distributionsstruktur 

Afhentningscentre 70 stk. 

Distributionscentre 30 stk. 

Centrallager 

Udkørsel til kunden 

Kundeafhentning 
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Logistikydelser hos STARK 

Hvilke logistikydelser tilbyder STARK: 

 Levering med kran, 160 stk. lastbiler i flere størrelser 

 Kr. 800.000 pr. dag… 

 Kranservice 

 ”Bestil 24/7”, inden kl. 06, leveres samme hverdag 

 Pakning i units 

 Emballering 

 

 

 

 

 

 

 

 Tidsbestemt levering 

 Logistikterminal for udvalgte varer 

 Landsdækkende og samme betingelser for kunde 

 Vi køber stort ind og sælger i mindre enheder 
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Byggelogistik 2018  

Logistik i dagligdagen 

 Op til 2/3 af ordremængden bestilles dagen før eller samme dag, 30% leveres inden kl. 9.00 

 Planlægning for STARK 

 Planlægning i byggeprojektet 

 Materialelager på byggepladsen 

 Økonomi for alle parter 

 Hvem styrer byggeprocessen 
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Byggelogistik i fremtiden 

Hvem skal afholde omkostningen ? 

Logistikrådgiver hos STARK, tid til samarbejde 

Hvorledes kan logistikydelser afregnes ? 

Hvilke ønsker har entreprenøren ? 

Materialepris 

Logistikpris 

STARK ønsker at forbedre vore kunders 

forretning 

E-handel 
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Logistikprojekt i praksis 

80 stk. træhuse i Blokhus, Nordjylland 

Logistik fra begyndelsen = Totalleverance 

Rigtig rækkefølge i byggeprocessen. Styklister, opmærkning, units, spær, kranopgaver 

Tæt samarbejde og koordinering 

Styring: Logistikmøder + Logistikplaner + Evaluering 

Tillid og åbenhed mellem parterne 

Økonomi 

Resultat: Rolig og kontrolleret afvikling af leveranceforløbet og mulighed for at være på 

forkant både hos entreprenøren og hos STARK. 
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Logistikpakning 
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Varer i huset på 1. sal 
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Varer i huset inden rejsning af spær 
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Færdigt projekt 
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Når grossister styrer logistikken 

STARK er grossist og transportør. 

Uddannelse, viden og vilje 

Salgs- og logistik-kyndige i grossistleddet. 

Logistik skal prissættes. 

Alle ydelser har en værdi, synlighed. 

Ren materiale pris, ab lager. 

Logistikpriser, valgmuligheder. 

STARK, Sammen bygger vi professionelt 
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