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EPAL Euro palete
prednost za vas
Strukturne spremembe v gospodarstvu postavljajo logiste
in preskrbovalne verige pred vedno večje zahteve in
izzive. Zaradi vedno večje avtomatizacije in globalizacije
blagovnih tokov morajo nosilci tovorov izpolnjevati vedno
večje in višje profile zahtevnosti. To zahteva hkrati tudi
strožje kontroliranje njihove kakovosti.
EPAL Nacionalni paletni komite Slovenije SIPAL zagotavlja
na nacionalni ravni kontrolirano in zagotovljeno kakovost.
Z evropskimi nacionalnimi komiteji je organiziran širom po
Evropi, v ZDA in na Kitajskem. SIPAL zagotavlja neodvisno
kontrolo in kakovost EPAL Euro palet. To je bil glavni razlog
za ustanovitev Evropskega paletnega združenja EPAL
(European Pallets Association) v letu 1995 in naše vključitve
v EPAL dne 01.01.1996.
EPAL pooling sistem temelji na standardiziranih Euro
paletah z zagotovljeno kakovostjo in predstavlja največji
svobodni in odprt evropski paletni pool za izmenjavo
standardiziranih EPAL-Euro palet, ki zagotavlja izmenjavo
palet po vsem svetu.
Prepričajte se:
samo tiste EPAL Euro palete, katerih kakovost kontrolira
EPAL, so označene z znakom za kakovost palete

Ta znak je porok za popolno kakovost EPAL Euro palete.

IZMENLJ
VSEM SVIVA PO
ETU

EPAL Euro palete
brezmejno in 100% varne
Od visoko regalnih skladišč vse do tovornjaka – vse je
prilagojeno in konstruirano po standardu EPAL Euro palete.
EPAL Euro palete, ki so označene z znakom za kakovost

so glede kakovosti kontrolirane in 100% brezmejno varne
ter zagotavljajo:

 učinkovit potek procesov transporta v proizvodnji in





distribuciji – stroški se minimizirajo
transport brez težav – vaši tovori prispejo na določeno
destinacijo varno in zanesljivo
stabilno uskladiščenje
zanesljivo ohranitev vrednosti blaga – kakovost
transportiranih produktov se ohrani
optimalno varnost pri delu – varno manipulacijo

Samo EPAL Euro palete, katere kontrolira EPAL, zagotavljajo
povsod nemotene transportno-manipulativne procese v
prevozu in skladiščenju na nivoju proizvodnega obrata,
na mednarodnem nivoju in v globalnih preskrbovalnih
verigah v logistiki.
Za to je porok EPAL.

BREZMEJ
VARNA NO

EPAL Euro palete
kontrola kakovosti in izmenljivosti
EPAL Euro palete so izdelane na podlagi strogih standardov
in ob strogi kontroli kakovosti, ki jo kontrolira EPAL.
Vse standardizirane izmenljive EPAL Euro lesene ravne
palete, ki so glede kakovosti kontrolirane, imajo na srednji
kocki nameščeno kontrolno sponko z znakom kakovosti

Vse EPAL Euro palete, katerih kakovost popravila
je kontrolirana, so označene z žebljem za kontrolo
kakovosti popravila z znakom kakovosti

EPAL Euro palete so fitosanitarno tretirane
skladno s standardom ISPM 15 in umetno
sušene.
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EPAL Euro palete
z zagotovljeno kakovostjo
EPAL Euro palete prepoznamo po naslednjih značilnostih:

1 Od avgusta 2013 na vseh štirih vogalnih kockah
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blagovna znamka - vžgani znak za kakovost in
izmenljivost
Na eni od srednjih kock:
Dokazilo o neodvisni zagotovitvi kontrole kakovosti kontrolna sponka , ki je ni mogoče ponarediti;
Na obeh srednjih kockah:
- IPPC vžgani znak skladno s fitosanitarnimi predpisi;
- Vžgani znaki : licenčna številka, leto izdelave, mesec
izdelave
Standardizirana razporeditev žebljev; žeblji so
atestirani in z oznako proizvajalca iz dveh črk na glavi
žeblja

5 Robljene podne deske na njihovih zgornjih straneh
6 Les EPAL Euro palete je sušeni les – ni plesnenja
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EPAL Euro paleta (80 x 120 cm) ima 106 sestavnih delov:
• 78 žebljev
• 9 kock
• 5 vzdolžnih desk
• 3 prečne deske
• 3 podne deske
• 6 vžganih oznak
• 1 kontrolna sponka za kakovost
• 1 EPAL žebelj za označevanje popravil

Za več informacij glede standardiziranih izmenljivih EPAL
Euro palet s kontrolirano in zagotovljeno kakovostjo
pokličite:
GZS-NPK Slovenije SIPAL
01 589 83 60
Operativni biro NPK SIPAL
02 526 12 84
031 814 848
Kontrolno družbo Bureau Veritas
01 475 76 00

Kontrolna družba nudi:
- presojo kakovosti palet
- izstavitev zapisnika o kontroli kakovosti
s strani inšpektorja za vaše dobavitelje

Izdajatelj:
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za promet
SIPAL – NPK Slovenije
Dimičeva 13
1504 Ljubljana

epal.gzs.si

