
Olemme suomalainen huolintaliike, joka toimii osana kansainvälistä FREJA Groupia. 

Tavoitteenamme on olla paras kansainvälisten kuljetusten palveluntarjoaja.

Helppo lähestyttävyys, ystävällinen, ammattitaitoinen ja mutkaton palvelu ovat 

meidän tapamme toimia. Pitkäaikaisten kuljetussopimusten lisäksi palvelemme 

kaikentyyppisissä päivittäisissä kuljetustarpeissa. 

FREJA toimii Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Kiinassa ja Puolassa 

itsenäisten maayhtiöiden kautta.

Sujuvat maantiekuljetukset kappaletavaralle, osa- ja 

täyskuormille. FREJAn reittiverkosto ja alihankkijakontaktit 

kattavat myös koko Euroopan alueen, eli kuljetuksesi lähtö- tai 

päätepisteellä ei ole merkitystä.

Tarjoamme kiireelliselle rahdille Express-kuljetuksia.

Kalustossamme on yli 850 kapellitraileria ja 80 

lämpötilasäädeltyihin kuljetuksiin soveltuvaa thermo-

traileria.

Kattavassa kalustossamme on 80 ATP/FRC-luokiteltua 

traileria. Ne soveltuvat kuljetuksille, joiden lämpötila on 

-25 – +25 c-astetta. Kalustolla voi kuljettaa esimerkiksi 

elintarvikkeita, juomia, kemikaaleja tai muita erityisen 

huolellista käsittelyä vaativia tavaroita.
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Päivittäiset  lähdöt  Eurooppaan

Merikuljetukset kaikkialle 
maailmaan

Vaativat 
erikoiskuljetukset

Tutustu myös referensseihimme!

Nopea ja  seurattava 
 lentorahti

Tarjoamme merirahdille 

kappaletavaralähetyksiä (LCL, 

Less than Container Load) 

sekä täyskonttikuljetuksia 

(FCL, Full Container Load).

Raskaat tuotteet on 

edullisinta kuljettaa meritse.

Kiinasta on myös 

mahdollisuus junarahdille 

viikoittain.

Junakonttikuljetuksilla 

on kaksi lähtökaupunkia, 

Chongqing ja Zhengzhou.

Lentorahdilla voit kuljettaa 

rahtia aina pienemmistä 100 

gramman lähetyksistä jopa

yli 10 000 kilon lähetyksiin 

ja kokonaisen rahtikoneen 

charter-lentoon.

Lentorahti on nopein tapa 

kuljettaa rahtia varsinkin 

Euroopan ulkopuolelle.

Hoidamme yhdistetyt 

kuljetukset, charter-lennot 

ja -laivaukset sekä joki- ja 

meriproomukuljetukset.

Meiltä saat joustavia 

projektikuljetuksia ympäri 

maailman meritse, lentäen ja 

maanteitä pitkin. 

Palveluihimme kuuluu 

myös lastaussuunnitelmat, 

reittitutkimukset ja 

valvontaraportointi.

Kun tavanomainen ratkaisu ei riitä, saat 
ratkaisun meiltä. Kaikki on kuljetettavissa. 

Tervetuloa tutustumaan tarkemmin  
toimintaamme myös verkkosivujemme kautta!

FREJA ratkaisee kansainväliset kuljetuksesi

Tilaa FREJAn uutiskirje

                           

FREJAn uutiskirjeen avulla saat kuulla ensimmäisten 

joukossa kansainvälisiin kuljetuksiin vaikuttavista 

asioista ja alan kiinnostavimpia uutisia frejalaisella 

otteella. Saat uutiskirjeen noin kerran kuukaudessa. 

Seuraa meitä somessa:

Ennen kaikkea, parasta palvelua   
mukavilta frejalaisilta!   

TÄSTÄ TILAAMAAN!

TUTUSTU MEIHIN
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