
Firma INKA Paletten GmbH (Niemcy), jest jednym z najwięk-
szych europejskch  producentów  palet w Europie z siedzibą 
w Siegertsbrunn koło Monachium. Palety z drewna prasowa-
nego wytłaczane są pod ciśnieniem w wysokich temperatu-
rach, przy pomocy specjalnie opracowanych form stalowych.  
Doskonale nadają się one zatem do  wykorzystywania jako 
palety eksportowe, szczególnie w tych sytuacjach, gdy nie 
znajdują zastosowania tradycyjne palety drewniane. „Drew-
no przetworzone“ , „processed wood“ spełnia wymogi norm 
ISPM15/NIMF15 w obrocie międzynarodowym, dlatego pa-
lety transportowe INKA stanowią doskonałe rozwiązanie dla 
wszelkich problemów związanych z eksportem do dowol-
nych krajów na świecie. 

Firma INKA Paletten GmbH wytwarza szeroką gamę palet we 
wszystkich standardowych rozmiarach, począwszy od od for-
matu 1/4, 400x600mm aż do formatu CP3, 1114x1114mm.
Szeroka sieć handlowa dystrybutorów w Europie oraz w in-
nych krajach na całym świecie dba o sprzedaż i zapewnia cią-
głość dostaw palet INKA .
Palety INKA są produktem recyklingowym na bazie drzewnej:  
drewno, które zostało użyte do ich produkcji pochodzi głów-
nie z  wyselekcjonowanych, okrawanych resztek z tartaków 
lub przemysłu. Palety INKA powstają w wyniku połączenia 
skrawków drewna (wiórów) ze środkiem wiążącym, tzw. ży-

wicą mocznikową. Z  tego powodu zalicza się je do produk-
tów w całości odnawialnych biologicznie. Zużyte palety INKA 
można więc bezproblemowo poddać procesowi recyklingu 
lub bezpowrotnie zutylizować.

Palety, które nie nadają sie już do użycia można ponownie 
wprowadzić  do procesu produkcyjnego nowych palet. 
Obydwa komponenty palety, zarówno wióry drewniane, jak 
i środek wiążący (żywica mocznikowa) ulegają w całości roz-
kładowi biologicznemu. Dodatkowo rozdrobnione stare pale-
ty INKA mogą służyć również jako środek użyźniający glebę. 
Ta właściwość została potwierdzona przez wydział ogrodni-
czo-rolniczy Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.

Palety INKA zgodnie z międzynarodowymi normami fitosa-
nitarnymi traktowane są jako palety jednorazowego użytku, 
lecz z uwagi na wysoką jakość i znaczną wytrzymałość mogą 
zostać kilkakrotnie wprowadzone do wewnętrznego obiegu 
logistycznego.
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Jak zmnieJszyć koszty opakowania, 
transportu oraz utylizacJi odpadów 
stosując oPtymAlNą PAletę?
Zapoznajcie się Państwo z nową generacją palet Inka 
wykonanych z drewna prasowanego.


