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In vse ostane varno.

Enostavna in varna izmenjava palet zahteva enotno visoko 
kakovost palet. EPAL zagotavlja in jamči za enotne medna-
rodne standarde za kakovost in za mednarodno enotno ter 
neodvisno kontrolo kakovosti. Samo na ta način je uporabnik 
lahko siguren in gotov, da palete ustrezajo vsem zahtevam iz 
prakse in da mu ne grozijo nobeni riziki glede odgovornosti 
in jamstva.

Enotna kakovost

Enotno zagotavljanje kakovosti

Zagotovljeno z blagovno znamko   

V kolikor želite več informacij in tudi o drugih EPAL – nosilcih 
tovora, bomo veseli, če nas boste kontaktirali.
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EPAL - Euro palete ostajajo 

neomejeno izmenljive

Tudi po končani kooperaciji z Mednarodno železniško 
zvezo UIC ostaja EPAL upravitelj največjega odprtega 
paletnega poola na svetu in hkrati vodilna paletna organi-
zacija na področju svobodne izmenjave standardiziranih 
lesenih in jeklenih boks palet z zagotovljeno kakovostjo.

EPAL – Euro palete so od 01.08.2013 na vseh štirih vogalnih 
kockah enotno označene z vžganim znakom  in so 
brez vsakih omejitev izmenljive s tistimi paletami, ki so bile 
proizvedene v preteklosti pod EPAL- licenco.

Tudi tiste palete, ki imajo na levi vogalni kocki samo vžgani 
znak , ali samo znak EUR in znak nacionalne železnice, 
so torej še nadalje izmenljive.

Kolikor bo UIC v bodoče proizvajala licencirane in s 
kakovostjo zagotovljene palete z vžganim znakom EUR, 
bodo tudi te izmenljive v odprtem Euro paletnem poolu za 
izmenjavo palet. Dokazilo o izmenljivosti  se bo v bodoče 
izvajalo na podlagi vžganih znakov  ali EUR.

Sortiranje EPAL – Euro palet in EUR – Euro palet zato 
ni potrebno

Vsestranska izmenljivost Euro palet z zagotovljeno kako-
vostjo je tudi v bodoče zagotovljena.

Tiste palete, ki nimajo niti blagovne znamke , niti 
blagovne znamke EUR, niso izmenljive v Euro paletnem 
poolu.
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Mednarodno združenje EPAL deluje aktivno že od leta 1995 
kot paletna organizacija. V EPAL-u je organiziranih več kot 
1.600 članov - licenciranih  obratov. V letu 2012 je bilo pod 
EPAL-licenco in EPAL-kontrolo kakovosti po vsem svetu proiz-
vedeno preko 67 milijonov EPAL-Euro palet. Aktualno število 
EPAL-Euro palet, ki se nahajajo v izmenjavi, znaša več kot 450 
milijonov palet.

Sprememba oznake na desni kocki 

od 01.08.2013

Od 01.08.2013 so EPAL-Euro palete označene z enotnim zna-
kom blagovne znamke  na vseh štirih vogalnih kockah. 
Blagovna znamka EUR in znaki nacionalnih železnic 
odpadejo.

Izmenljivost palet se ne spremeni. Uporabniki EPAL-Euro 
palet obdržijo vse prednosti pri uporabi EPAL-Euro 
palet z zagotovljeno kakovostjo in izmenljivostjo.

EPAL – EURO PALETA: 100% VARNA IN IZMENLJIVA

9.   Na vseh območjih 
razpoložljivost pri preko 
1.600 pridobiteljih 
EPAL-licenc.

6.   Standardna dimenzija za vse 
verige dobave.

 8.   Po vsem svetu je v upo-
rabi preko 450 milijo-
nov kosov palet.

 3.   Kratke transportne poti 
zaradi njene vsepri-
sotnosti in pričujoče 
razširjenosti.

10.   Nevtralna 
bilanca 
CO2.

4.   Izdelana iz naravnih surovin 
brez kemične obdelave.

7.   Transparentnost 
stroškov.

 5.   Po vsem svetu vel-
javen enoten stan-
dard za kakovost.

2.   Kontrolo kakovosti izvaja neodvisna 
kontrolna družba Bureau Veritas: EPAL je 
za zagotavljanje enotne kakovosti po vsem 
svetu zadolžil kontrolno družbo Bureau 
Veritas. Izvajanje in ocenjevanje nenapove-
danih kontrol kakovosti se izvaja neodvisno 
od EPAL-a in tako tvori osnovo za visoko in 
enotno kakovost EPAL-Euro palet. Podlaga za 
izvajanje kontrol kakovosti je tudi v prihod-
nje EPAL-Tehnični pravilnik ob hkratnem 
upoštevanju in spoštovanju UIC-Kodeksov 
(standardov) in mednarodnih standardov 
(DIN EN 13698-1).

1.  Izmenljivost po vsem svetu
Mednarodna uporaba in izmenjava palet zahtevata visoko 
in enotno kakovost palet. EPAL to kakovost zagotavlja na 
podlagi enotnih standardov za kakovost in stalne neodvisne 
kontrole kakovosti pri več kot 1.600 licenciranih obratih po 
vsem svetu.

Za trajno jamstvo mednarodnih enotnih pogojev kakovosti 
in izmenljivosti tako ne obstaja nobena razumna alternativa 
poolu za izmenjavo palet, ki ga organizirajo EPAL in EPAL-
Nacionalni komiteji.

Novi vžgani 
znak na des-
ni kocki od 
01.08.2013.
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