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O firmie
Działamy na rynku usług logistycznych 
od ponad 25 lat. Współpracujemy 
z największymi firmami – liderami 
poszczególnych branż dzięki 
konsekwentnemu rozwojowi 
oraz specjalizacjom w usługach 
magazynowych i dystrybucyjnych. 

Wdrażamy złożone projekty technologiczne w celu 
ciągłego podnoszenia jakości obsługi. Dzięki auto
matyzacji i innowacjom w procesach magazynowych 
oraz stosowaniu nowoczesnych technologii w naszej 
flocie transportowej osiągamy najwyższe parametry 
jako ściowe, zapewniając bezpieczeństwo biznesowe 
naszym Partnerom. 

Oferujemy usługi na terenie całej Europy, ze szczegól
nym nasileniem na obszar Polski i krajów CEE. 

Współpracujemy z największymi firmami na rynku 
z   branż:  sport & fashion, FMCG, AGD, telekomuni
kacja, ecommerce, elektronika, kosmetyki, zabawki, 
materiały POSM.
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No Limit  
w Europie
Prowadzimy operacje logistyczne 
i dystrybucyjne w kilkunastu halach 
magazynowych Klasy A w Polsce 
oraz w innych krajach regionu Europy 
Środkowej CEE.

Powierzchnia naszych magazynów logistycznych 
znajdujących się na terenie Polski w:  Warszawie, 
Pruszkowie, Radonicach k. Błonia, Sosnowcu, Wro
cławiu, Poznaniu, Szczecinie i Gdańsku to ponad  
70 000 m2 powierzchni podłogowej oraz dodatkowe 
40 000 m2 na nowoczesnych antresolach.

Konsultanci z naszego nowoczesnego Call Center 
zlokalizowanego w Bydgoszczy kontaktują się 
z Klientami, kontrolując prawidłowy przebieg awizacji 
zleceń oraz weryfikując jakość wykonanych usług.

Każdego dnia, organizujemy przewozy zamówień FTL 
i LTL na terenie całej Europy.
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Dzięki rozbudowanej sieci 
oddziałów i lokalizacji 
partnerskich oraz codziennym 
międzynarodowym 
połączeniom liniowym, 
realizujemy międzynarodowe 
projekty logistyczno- 
-dystrybucyjne dostosowane 
do potrzeb naszych Klientów.



Usługi
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Transportowo-spedycyjne

•  Obsługa codziennych połączeń liniowych 
•  Własny, nowoczesny, z rozwiązaniami 

proekologicznymi tabor FTL
•  Obsługa międzynarodowych przewozów 

kurierskich
•  Auta przystosowane do przewozów 

towarów niebezpiecznych
• Obsługa operacji celnych

Specjalizacje:

• Konsolidacja ładunków drobnicowych 
• Codzienne operacje spedycyjne

Specjalistyczne

•  Projekty administracyjne / IT
•  Usługi montażowe na terenie całej Polski
•  Instalacje, towarowanie i merchandising 
•  Serwisy i remonty sprzetów chłodniczych 
•  Usługi powiązane z dystrybucją w POS

Specjalizacje:

•  Montaże meblarskie i instalacje kuchenne
•  Serwisy i remonty środków trwałych w POS
•  Przywracanie wartości handlowej 

produktów
•  Obsługa peaków sprzedażowych – okresy 

świąteczne, promocje, wprowadzanie 
produktów na rynek etc.  

Logistyczne

•  Magazyny logistyczne
• Kompleksowe usługi magazynowe
• Logistyka zwrotów
• Logistyka sklepów internetowych
• Rozbudowane usługi VAS
• Dedykowane rozwiązania dla branż 

Specjalizacje: 

•  Automatyzacja kompletacji i sortowania 
zamówień

•  Realizacja złożonych projektów
•  Rozwiązania w regionie CEE

Dystrybucyjne

•  Dystrybucja B2B i B2C
•  Obsługa zwrotów i przewozów między 

sklepami
• Dwuosobowe ekipy transportowe
• Dostawy do galerii handlowych 
• Dostawy nocne i poranne w okna czasowe
• Rozbudowane usługi VAS w POS

Specjalizacje:

• Dostawy do galerii handlowych 
•  Montaże i demontaśże środków trwałych 

i  sprzętu marketingowego
• Home Delivery+ z wniesieniem



Rozwiązania dla branż

Fashion

Sport

Retail

E-commerce

DIY 

Kosmetyki

Zabawki

Motoryzacja 

FMCG

Telekomunikacja 

Materiały POSM

Elektronika

Opakowaniowa

Pozostałe branże –  
wymagające indywidualnych 
rozwiązań



Specjalizacje

•  Nowoczesna logistyka i dystrybucja 
dla handlu detalicznego 

•  Logistyka, dystrybucja i zarządzanie 
środków trwałych i sprzętu 
marketingowego

•  Usługi home delivery+

•  Eko logistyka w dystrybucji 
i transporcie całopojazdowym

•  Kompleksowe rozwiązania 
logistyczne dla branży e-commerce

•  Konsolidacja projektów 
dystrybucyjnych B2B i B2C 
w regionie CEE

•  Dostawy do galerii handlowych

•  Budowa narzędzi IT do administracji 
projektami 
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Logistyka 
przyjazna 
środowisku
Kontynuujemy strategię rozwoju 
inwestując w nowoczesne technologie 
i wysoką jakość – w styczniu 2016 
roku wdrożyliśmy ekologiczny 
program, którego motto brzmi 
Logistyka Przyjazna Środowisku. 

Rozwijamy tabor miejskich samochodów dystrybu
cyjnych oraz flotę do transportu całopojazdowego 
zasilaną alternatywnymi paliwami oraz wyposażoną 
w proekologiczne, innowacyjne rozwiązania aerody-
namiczne. 
Dbamy też o eko świadomość pracowników realizu
jąc szereg projektów w ramach Społecznej Odpowie-
dzialności Biznesu CSR.
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Dlaczego No Limit? 
Polityka jakości No Limit

Do obsługi naszych klientów podchodzimy w sposób indywidualny dostarczając 
usługi o najwyższym poziomie jakości dzięki:

JETI

Wszystkie realizowane przez nas projekty staramy się obsługiwać według zasady 
JETI, zwracając szczególną uwagę na jakość, ekologię, technologie i innowacje. 

Jakość

Gwarancja wysokiej
jakości usług, stały
monitoring KPI,
bezpieczeństwo
Pracowników i Klientów

Ekologia

Logistyka Przyjazna 
Środowisku, CSR, eko
dystrybucja w miastach, 
aerodynamiczne 
rozwiązania w transporcie 
całopojazdowym 

Technologie

Nowoczesne systemy 
do sortowania, narzędzia 
i systemy operacyjne 
najnowszej generacji

Innowacje

Innowacyjne narzędzia 
BI do monitoringu 
wszystkich procesów, 
stałe ulepszanie

•  Q99 – wewnętrzny system kontroli i nadzoru 
jakości

•  Nakładom inwestycyjnym na rozwój 
przedsiębiorstwa

•  Zastosowaniu w operacji nowoczesnych 
technologii

•  Stałej optymalizacji procesów

•  Programom szkoleniowym pracowników 
i podwykonawców

•  Ankietowaniu finalnych odbiorów usług 
realizowanych przez No Limit

•  Eliminowaniu zagrożeń w cyklu produkcyjnym
•  Optymalizacji systemów nadzoru ISO 9001:2008

ZESPÓŁ 

Wszystkie zadania realizowane zgodnie z zasadami JETI wdraża doświadczony 
zespół osób zmotywowanych do ciągłego doskonalenia naszych procesów.



Kontakt
Dostarczamy kompleksowe rozwiązania logistyczno-dystrybucyjne dostosowane 
do potrzeb Klientów. Projekty realizujemy w sposób optymalny ekonomicznie, przy 
zachowaniu najwyższych norm jakości i bezpieczeństwa, z zachowaniem troski 
o Pracowników i ochronę środowiska.

Zaangażowany i kompetentny zespół, składający się zarówno z doświadczonych fachowców, jak i młodych 
entuzjastów, jest naszą największą wartością. Już trzecią dekadę z dumą i zaangażowaniem realizujemy usługi 
dla najbardziej wymagających Klientów, wśród nich wielu międzynarodowych liderów w swoich branżach.

Centrum Logistyczne No Limit
ul. Promyka 153, 05800 Pruszków
telefon: +48 22 460 47 30 
email: wspolpraca@nolimit.pl

No Limit Sp. Z o.o.
ul. Księżnej Anny 4, 03866 Warszawa
telefon: +48 22 460 40 40
www.nolimit.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu: 


