PORTUGUÊS

Um Natal melhor
2019

Tradição
Árvores

100%
dinamarquesas

DESTAQUES ARBODANIA
• Entregas atempadas
• Programa de gestão de qualidade
• Ecológico
• Sistema de paletes flexível L·M·S
• Impacto ambiental reduzido
• GlobalG.A.P.
• Sistema de etiquetagem único
• Serviço de vendas a 360°
• Produção dinamarquesa
• “Fluxo de papel” digital e EDI

Árvores de Natal Nordmann
da Propriedade Collet
desde 1966
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Uma árvore de Natal da Arbodania é a sua
garantia de obter absolutamente o melhor
produto.
Garantimos que cada árvore é escolhida a
dedo e temos um extenso processo para
cuidadosamente escolher os campos certos
para plantação de árvores de natal.
Adicionalmente, o nosso programa de gestão
de qualidade garante que os produtos

Arbodania vão sempre além das expectativas
dos clientes. A Arbodania é uma das principais empresas da Dinamarca, especializada
na venda para exportação de árvores de Natal
e vegetação decorativa. Focamos os nossos
esforços na produção sustentável e ecológica
de árvores de Natal e de vegetação decorativa
e procuramos reduzir o impacto ambiental
nas nossas quintas.

A ARBODANIA ESTÁ LOCALIZADA NA
PROPRIEDADE COLLET,
LUNDBYGAARD
O Mestre da Coutada Real e Camareiro
Harald Peter Otto Collet estava ciente das
condições favoráveis da propriedade, dada a
sua excelente localização costeira e um clima
com verões longos e invernos amenos. Ele
começou a produção do abeto de Nordmann

em 1950 e foi, portanto, um pioneiro no
cultivo em grande escala e na produção do
abeto de Nordmann como árvore de Natal na
Europa.
Desde então, a quinta ganhou a fama de possuir a mais avançada produção de árvores de
Natal e é considerada como uma precursora
na indústria, com um compromisso para com
a utilização das mais recentes tecnologias e

inovações para garantir que os produtos da
Arbodania são da mais elevada qualidade.
As nossas atividades de gestão são apoiadas
por um programa de I e D focado sobre
todos os aspetos da produção de árvores de
Natal, desde pomares de sementes próprios
e maquinaria especial a formação e soluções
de TI.
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Qualidade
Plantas
jovens de pomar
de sementes
próprio

Melhor pomar
de sementes da
Europa

GESTÃO DA QUALIDADE
• Gestor de qualidade interna
• Descrição de qualidade
• GlobalG.A.P.
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• Sistema de etiquetagem único
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COMPROMISSO
PARA COM
A QUALIDADE
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Compreendemos a importância de obter
exatamente a árvore que encomendou, pelo
que implementamos o nosso Programa de
Gestão de Qualidade, o qual é dirigido pelo
nosso gestor de qualidade. Como parte do
programa, os campos são cuidadosamente
selecionados e as especificações dos mesmos
são documentadas. Adicionalmente, as árvores são marcadas pela nossa própria equipa
e o programa de qualidade é monitorizado.

GLOBALG.A.P.
A certificação de árvores de Natal e vegetação
decorativa é uma atividade relativamente
nova na indústria, mas vários dos nossos
campos externos já possuem árvores que
foram certificadas; Isto aplica-se tanto a árvores cortadas como a árvores que cresceram
em vaso. A certificação é a sua garantia de
que as árvores são cultivadas com respeito
pelo meio ambiente. A GlobalG.A.P. certifica

que nossas árvores foram produzidas, embaladas e distribuídas com um impacto ambiental
mínimo. Também possuímos um programa de
crescimento justo com os nossos fornecedores
de sementes de árvore e viveiros de plantas,
para garantir a melhor qualidade ambiental e
condições de trabalho ao longo dos diferentes
intervenientes na nossa cadeia de abastecimento.

SISTEMA DE ETIQUETAGEM
EXCLUSIVO COM RASTREABILIDADE
O nosso sistema de etiquetagem por categoria
foi desenvolvido por nós e efetua a ligação entre as árvores de Natal individuais ao sistema
de logística, desde a seleção durante a colheita
até à colocação em palete. Um número de
grandes dimensões, entre dois e oito, indica o
intervalo de altura, o número de série é utilizado para controlo e rastreabilidade em campo. O código EAN é
impresso na parte de trás.

MARCAÇÃO E ETIQUETAGEM PRIVADA
O nosso departamento de marketing pode
ajudá-lo a criar o seu próprio design de etiquetas para promoção da sua empresa.
As etiquetas possuem um código EAN na parte
de trás e possuem um número de série por
motivos de controlo e rastreabilidade.
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As árvores de Natal permanecem verdes durante todo o ano, o que significa que podem absorver enormes quantidades de CO2.
Uma única árvore absorve cerca de 10 kg de CO2 durante a sua vida útil.

Natureza

As agulhas das
árvores são testadas
para mais de 500
pesticidas

AGRICULTURA ECOLÓGICA
• Agricultura que protege as abelhas
• Impacto ambiental reduzido
• GlobalG.A.P.
• Conformidade com o Pacto Global da ONU

RESPEITO E
CONSCIENCIALIZAÇÃO
AMBIENTAL

A nossa abordagem amiga do ambiente
resultou numa maior atenção à qualidade da
nossa produção e também ajudou a reduzir
os nossos custos de produção.
No ecossistema naturalmente protegido da
plantação de árvores de Natal, o solo nunca
é lavrado e isto protege os ninhos de aves,
as aves e as lebres juvenis. É tolerada uma
quantidade superior de ervas, plantas e flores
daninhas para proteção de aves, insetos,
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perdizes e aves. A nossa produção de árvores
de Natal tem um impacto muito inferior
sobre o ambiente do que as culturas agrícolas
normais.
Apenas é utilizado o mínimo necessário de
nutrientes e pesticidas.
As árvores possuem um sistema bem
desenvolvido de raízes, que impede que os
nutrientes se infiltrem no solo abaixo de uma
profundidade de 2 m durante todo o ano.

QUALIDADE CERTIFICADA
A GlobalG.A.P. é a espinha dorsal do nosso
programa ecológico e este foi concebido para,
principalmente, assegurar aos consumidores
que as nossas árvores foram produzidas,
embaladas e distribuídas com o impacto
ambiental mais reduzido possível. Na medida
do possível, também utilizamos campos que
são certificados em conformidade com a
GlobalG.A.P., PEFC, FSC e outras normas.
Por exemplo, todas as nossas paletes são

feitas de madeira certificada PEFC/FSC e as
mudas de árvores são provenientes de viveiros certificados.
CSR E TRABALHADORES
FLORESTAIS
A Arbodania faz todos os esforços para
proteger os seus recursos-chave, os nossos
funcionários. Para além de cumprir com a
estrita legislação dinamarquesa, organizamos
uma vasta gama de atividades e seguros de

saúde privados para funcionários permanentes. Esforçamo-nos no planeamento dos
processos de trabalho para evitar a elevação
de pesos pesados e as tarefas monótonas e
repetitivas, utilizando a mais recente maqui
naria e ferramentas para melhorar o ambiente de trabalho. A Arbodania encontra-se
em conformidade com o Pacto Global das
Nações Unidas relativamente aos seus dez
princípios nas áreas de direitos humanos,
ambiente, trabalho e anticorrupção.
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7

Logística
Taxa de entrega:

99,6%
• Entregas atempadas
• Sistema de paletes flexível L·M·S
• Integração B2B
• Sistema de etiquetagem exclusivo
• Serviço de vendas a 360°

QUALIDADE
NA ENTREGA

A Arbodania é líder na indústria a nível de
implementação de tecnologias e inovação
modernas na sua logística. Temos uma produtividade de 100 cargas de camião por dia, que
partem para diversos destinos na Europa. Em
resposta à procura do mercado, introduzimos
tamanhos diferentes de paletes para garantir
uma logística e manuseio mais conveniente.

NEGÓCIO FÁCIL
É fácil fazer negócios com a Arbodania, e vai
estar a trabalhar com um vendedor dedicado,
que será o seu contacto na empresa, pemitindo
que o seu negócio de árvores de Natal prospere e cresça. O seu vendedor dedicado é a
sua garantia de um Natal bem-sucedido e sem
problemas.

INTEGRAÇÃO DE NEGÓCIOS
A Arbodania utiliza intercâmbio de dados EDI
e XML entre organizações. Isto permite-nos
fazer crescer os nossos negócios em estreita
colaboração com clientes-chave.
Oferecemos um login a clientes-chave conforme necessário para controlo secundário e
monitorização.

MERCADO
Dado que a Arbodania está sedeada na Dinamarca, a Europa é nosso mercado-chave de
interesse.
Temos um relacionamento sólido – e
contratos – com empresas de transporte
de topo que garantem entregas precisas e de
alta qualidade por toda a Europa
assegurando uma entrega atempada.
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Sistema de paletes
FROM

T-2057
M260
C-25671
5000

Load no.:
Colli type:
Colli id:
Pickup:

Arbodania A/S
Lundbygaardsvej 100
DK-4750 Lundby
Denmark

FROM

A/S
Arbodania
100
Lundbygaardsvej
DK-4750 Lundby

T-2057
M260
C-25671
5000

Load no.:
Colli type:
Colli id:
Pickup:

Denmark

Garden Center
4030
Lands

TO

TO

This is colli
ARTICLE

This is colli 1 of 11 for
ARTICLE

1 of 11 for this

Nordmann



destination

Blue 6 175-200

Pointing: Quantity: 40

Garden Center
4030
Lands

ORDER DETAILS

807603797
Order ref.:
441123
Supplier ID:
ABC Trans
Carrier:

Item ref:
EAN:
VK:

703519
5712148123456
€ 19,95

INFORMATION
above 20 C.
temperatures
in sun or in
Do not place
keep fresh.
to count.
24 hours to
– unpack pallet
Unpack within
from the outside
are visible
note in
Not all trees
and delivery
check delivery practice.
pallets and
business
of leader)
2 hours: Unload
with prudent
height (mid
accordance
measure tree
the pallet, count,
defects.
24 hours: Unpack for obvious visible
above).
and look
issues covered
defects (not
48 hours: Other
or e-mail
Web Portal
time of
to Arbodania
must be submitted
complaint description, place of
Any complaint
must contain
(tree tag number),
claimed. It
person.
to be properly
pallet ID number, phone of the contact
load number,
job title, email,
complaint,
as well as name,
inspection

IMPORTANT

This is

unit
a oneway transport

only - do not

return

SSCC-18

00057121480000025671 POSITION ON TRUCK

T-2057 3B

LOAD



this destination

-200
Nordmann Blue 6 175
Pointing: Quantity: 40

ORDER DETAILS
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Order ref.: 80760379
Supplier ID: 441123
s
Tran
ABC
Carrier:

Item ref:
EAN:
VK:

703519
5712148123456
€ 19,95

ON

IMPORTANT INFORMATI

20 C.
in temperatures above
Do not place in sun or
to keep fresh.
Unpack within 24 hours
k pallet to count.
unpac
–
e
outsid
the
from
Not all trees are visible
delivery note in
and check delivery and
e.
2 hours: Unload pallets
practic
ss
nt busine
)
accordance with prude
tree height (mid of leader
pallet, count, measure
the
k
Unpac
:
hours
24
defects.
visible
s
obviou
for
look
and
d above).
covere
issues
(not
s
48 hours: Other defect

SISTEMA DE PALETES FLEXÍVEL
Em resposta à procura do mercado por paletes
de retalho de dimensões mais reduzidas, introduzimos um novo sistema de transporte em
paletes. Três tamanhos diferentes de paletes
garantem um manuseio ideal e uma logística
conveniente. Possuímos um quarto tamanho
de palete, a XL, para árvores de grandes
dimensões. As nossas paletes são modulares
e flexíveis – e podem ser misturadas na carga
do camião.
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Tipo de
palete

Paletes
Dimensão em cm
por camião A x L x P

EU

60

120 x 120 x 80

SMALL

30

120 x 240 x 80

MEDIUM 20

120 x 260 x 120

LARGE

10

240 x 260 x 120

XL

10

120 x 520 x 120

PALETE UE
Euro paletes modulares com baixa pegada
ecológica e de expedição única, para transporte de árvores empilhadas na vertical ou na
horizontal.
Esta palete é fácil de manusear utilizando
pequenos camiões ou elevadores de paletes.
As paletes, normalmente, pesam menos de
400 kg.

PALETE SMALL
A nossa palete mais pequena “S”, apesar de
proporcionar menos árvores por unidade, continua a ser a escolha mais popular para centros
de jardinagem de dimensões mais reduzidas e
para revendedores.
Esta palete é fácil de manusear utilizando
pequenos camiões de palete ou elevadores
de paletes manuais. As paletes normalmente
pesam menos de 500 kg.

Web Portal or e-mail
submitted to Arbodania
of
Any complaint must be
aint description, time
It must contain compl
to be properly claimed.
tag number), place of
(tree
r,
numbe
ID
pallet
r,
.
complaint, load numbe
of the contact person
phone
email,
title,
name, job
inspection as well as

FROM

A/S
Arbodania
100
Lundbygaardsvej
DK-4750 Lundby

T-2057
M260
C-25671
5000

Load no.:
Colli type:
Colli id:
Pickup:

Denmark

Garden Center
4030
Lands

TO

This is colli
ARTICLE

1 of 11 for this

Nordmann



destination

Blue 6 175-200

Pointing: Quantity: 40
ORDER DETAILS

807603797
Order ref.:
441123
Supplier ID:
ABC Trans
Carrier:

Item ref:
EAN:
VK:

703519
5712148123456
€ 19,95

INFORMATION
above 20 C.
temperatures
in sun or in
Do not place
keep fresh.
to count.
24 hours to
– unpack pallet
Unpack within
from the outside
are visible
note in
Not all trees
and delivery
check delivery practice.
pallets and
business
of leader)
2 hours: Unload
with prudent
height (mid
accordance
measure tree
the pallet, count,
defects.
24 hours: Unpack for obvious visible
above).
and look
issues covered
defects (not
48 hours: Other
or e-mail
Web Portal
time of
to Arbodania
must be submitted
complaint description, place of
Any complaint
must contain
(tree tag number),
claimed. It
person.
to be properly
pallet ID number, phone of the contact
load number,
job title, email,
complaint,
as well as name,
inspection

IMPORTANT

This is a oneway

transport unit

only - do not

return

SSCC-18

00057121480000025671 POSITION ON TRUCK

T-2057 3B

LOAD

ort unit only - do not return

This is a oneway transp

SSCC-18

00057121480000025671

POSITION ON TRUCK

T-2057 3B

LOAD

PALETE MEDIUM
O tamanho "M" tem metade do tamanho das
paletes grandes e consegue transportar 35 a 100
árvores dependendo do tamanho e densidade das árvores. As paletes médias oferecem
soluções de logística mais flexíveis, dado que
as quantidades mais pequenas embaladas nas
paletes significam entregas mais flexíveis nos
pontos de venda a retalho e um manuseio mais
fácil em armazéns. Mais leve e estável do que as
paletes grandes. Peso de 400 a 700 kg.

PALETE LARGE
A palete "L" é o método de transporte com a
melhor relação custo-benefício e o mais fácil
de descarregar. Cada palete contém 60 a 200
árvores, dependendo do seu tamanho.
A palete é carregada e descarregada lateralmente utilizando um manipulador telescópico,
carregador frontal ou maquinaria semelhante.
As paletes pesam entre 800 e 1400 kg.

A palete "Medium" é uma marca registada e foi desenvolvida pela COLLET, Lundbygaard, Dinamarca.
Somos a única empresa que possui o sistema de paletes flexível L·M·S

PALETE XL
A palete "XL" é uma palete média de “comprimento duplo” e que cumpre com requisitos
especiais. Perfeito para árvores com dimensões
superiores a 2,5 m de altura. Cada palete contém 25 a 200 árvores, dependendo do tamanho
das mesmas. A palete é carregada lateralmente.
Descarregada com recurso a um manipulador
telescópico, empilhador, carregador frontal ou
maquinaria semelhante. Peso de 800 a 1400 kg.

w w w.arbodania.com
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Gama
0,01%

de reclamações

TRADIÇÃO
NORDMANN
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O abeto de Nordmann é caracterizado pela
sua magnífica cor verde-escura e longas e
macias agulhas. Possui uma folhagem muito
regular e volumosa e uma forma atraente.
Um abeto de Nordmann permanece fresco por
muito tempo e é conhecido pela sua boa retenção de agulhas. Disponibilizamos árvores de
Natal de abeto Nordmann com alturas entre os
75 cm e os 12 metros. Também disponibilizamos um pé ou ponteira mediante pedido.
A Arbodania é especialista no fornecimento de

árvores de Natal de abeto de Nordmann, mas
também podemos fornecer outras árvores de
Natal mediante pedido.
Uma árvore de Natal da Arbodania é a sua
garantia de obter absolutamente o melhor
produto.
Efetuamos uma seleção individual de todos os
campos para produção de árvores e o nosso
programa de controlo de qualidade garante
que o produto vai sempre corresponder totalmente às suas expectativas.

NORDMANN RED LABEL
As árvores nesta categoria premium são as nossas melhores árvores de Natal. Possuem uma
forma harmoniosa, são densas ou muito densas
e possuem uma cor verde-escura intensa. Esta
árvore não possui imperfeições significativas
e é a escolha certa para compradores atentos à
qualidade. A Red Label só vai ser escolhida e
colhida em campos selecionados, e apenas 1015% das árvores em cada campo são escolhidas
para esta qualidade.

NORDMANN BLUE LABEL
A Blue Label é a nossa segunda melhor gama.
É uma árvore bem-proporcionada, mas é menos
densa e não tão regular como as árvores Red
Label. É possível encontrar mais espaço aberto
e algumas irregularidades, manchas e pequenas
imperfeições neste nível de qualidade.
No entanto, ainda é uma árvore de Natal harmoniosa e de aspeto clássico, que vai satisfazer a
maioria dos nossos clientes.

NORDMANN GREEN LABEL
A nossa variedade padrão de qualidade inferior. Esta
árvore possui muitas vezes uma estrutura de ramos
entre aberta a muito aberta, mas pode também ser
densa com uma razão de altura/largura que não
a ideal. Ela contém um número maior de imperfeições e variações e a árvore possui, geralmente,
uma estrutura mais variada do que nos outros
níveis de qualidade na nossa gama. Esta é a escolha
certa para consumidores preocupados com custos
13
e que podem aceitar uma variação considerável na
aparência da árvore.
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Easy-Tree
Oferecemos um pequeno e magnífico abeto Nordmann pré-montado com
uma esfera para encaixe numa cruz de madeira ajustável. Esta árvore é
ideal para jovens ou casais mais velhos que não querem uma árvore grande,
pesada e dispendiosa, mas precisam de uma árvore de Natal fácil e pronta
a utilizar. Ou, possivelmente, como uma árvore extra na parte da frente da
casa ou para um quarto de criança. No entanto, esta árvore é extremamente
conveniente e possui um preço muito razoável.
A árvore possui uma esfera especial na parte inferior que se liga facilmente
a um apoio de madeira, tornando mais fácil a montagem.
•
•
•
•

99,6%
de entregas

Pequena - fácil de transportar e acomodar
Apoio para a árvore incluído - fácil de montar
Preço razoável - fácil de comprar
Entrega em paletes pequenas - fácil de vender

100%

dinamarquês

Cultivada
em vaso

Vegetação
decorativa

As melhores árvores de Natal
em vaso são cultivadas
“vaso em vaso”. Esta
tecnologia garante um
sistema radicular
vigoroso e saudável,
no qual as raízes
permanecem dentro
do vaso.
As árvores de abeto
de Nordmann
cultivadas em vaso
possuem certificação
GlobalG.A.P.

A vegetação decorativa de abeto de Nordmann é um dos mais populares tipos de
vegetação devido à sua alta qualidade,
folhagem verde-escura e agulhas macias.
Disponibilizamos este produto em diferentes
categorias de qualidade, cada uma delas com
diferentes características e utilizações.

0,01%
de reclamações

Testado para

+500
pesticidas

50
anos

15

14

w w w.arbodania.com

w w w.arbodania.com

Arbodania A/S, Lundbygårdsvej 100, DK-4750 Lundby · Dinamarca
Tel +45 57 65 14 00 · info@arbodania.com · www.arbodania.com

