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dodavatelé palety

INKA displej palety
Tyto speciální palety o roz-
měrech 400 × 600 mm 
umožní levnou a bez-
pečnou přepravu zboží 
na místo určení s mož-
ností okamžité prezentace 
na Point of Sale. Umožní 
v ytvoření kompozice 
v místě prodeje a pod-
poří působivou prezen-
taci zboží v reklamním dis-
pleji. Kónicky formované 
nohy umožňují prázdným 
paletám jejich jednoduché 
stohování a tím šetří pro-
stor při transportu a skla-
dování. 
Vel ikost palet i jej ich 
z p r a c o v á n í  n e j v í c e 

ocení obchodníci, neboť 
tento způsob prezentace 
výrazně napomáhá zvý-
šení prodeje vystaveného 
zboží. Paleta je se všemi 
typy manipulačních pro-
středků kompatibilní.

Výhody displej 
palety:
•  hygienické,
•  žádné poplatky za 

výměnu ani pronájem,
•  neobsahuje hřebíky, 

a proto nepoškodí 
kartonový displej ani 
výrobek,

•  stabilní, bezpečné 
a levné skladování 
sezonních výrobků,

•  použitelné pro vnitřní 
i zahraniční obchod.

Veškeré palety z liso-
vaného dřeva včetně 
kontejnerových palet 
jsou po opuštění výrob-
ního závodu bez škůdců 
a nepotřebují dodatečné 
označení. Jinak tomu 

je u dřevěných obalů 
a palet, jejichž dovoz 
a vývoz je přísně regu-
lován a dodržování před-
pisů je pečlivě sledováno 
kontrolními orgány státu. 
Chcete-li se vyhnout situ-
acím, kdy dřevěné obaly 
a palety musejí projít 
ná ročným tepe lným 
ošetřením a následně se 
musejí speciálně označit, 
nabízí se vám při volbě 
vhodných palet alter-
nativní řešení. Jedním 
z řešení, jak se vyhnout 
dodatečnému ošetření 
dřevěných palet a obalů, 
je používat palety INKA, 
které směrnici ISPM 15 
vyhovují a jsou 100% 
recyklovatelné a znovu 
použ i t e lné.  Ve ške ré 
palety INKA z lisovaného 
dřeva se vyrábějí z dře-
věných pilin kontrolova-
ných podle PEFC (Certi-
f ikace lesů systémem 
PEFC je jedním z pro-
cesů v lesním hospodář-
ství, směřujícím k dosa-
žení trvale udržitelného 
hospodaření v lesích 
a zároveň usiluje o zlep-
šení všech funkcí lesů ve 
prospěch životního pro-
středí člověka). Vyrábějí 
se tak, že se vysušené 
piliny promíchají s ekolo-
gicky nezávadným lepi-

dlem a ve speciálním 
lisu se při vysoké teplotě 
a tlaku vylisují do poža-
dovaného tvaru. Kvalita 
je kontrolována využitím 
moderních měřicích pří-
strojů. Certifi kát do všech 
zemí s nařízením ISPM 
15 pro palety INKA zís-
káte na www.inka-pa-
lety.cz. 

O společnosti INKA 
Paletten GmbH
Firma INKA Paletten GmbH 
je největším výrobcem jed-
norázových palet z liso-
vaného dřeva. Sídlo fi rmy 
je v Bavorsku v Siegerts-
brunnu nedaleko Mni-
chova. V Německu se 
palety vyrábějí v Oberrote 
(Bádensko-Würtember-
sko) a rovněž v Holandsku 
a USA. Odbyt palet probíhá 
prostřednictvím celosvě-
tové distribuční sítě. 
V České republice jsou 
palety INKA distribuo-
vané prostřednictvím spo-
lečnosti DS-Smith Triss, 
spol. s r. o., (www.dsst-
riss.com) a společnosti 
Servisbal Obaly, s. r. o., 
(www.servisbal.cz).

INKA Paletten GmbH 
Haringstraße 19 

85635 Siegertsbrunn
Německo

INKA displej palety je u dřevěných obalů dlem a ve speciálním

Palety INKA pro prezentaci na POS
a pro přepravu balených potravin

Prodejní displeje jsou efektivním prvkem podpory prodeje, 
umožňující vystavit zboží v prodejnách způsobem, který přitáhne 
zákazníky. Pro transport a manipulaci s displejem přímo v místě 
prodeje jsou vhodné speciální palety vyrobené společností INKA 
Paletten GmbH, které významným způsobem podporují prodej zboží.

http://www.inka-palety.cz
http://www.dsstriss.com
http://www.servisbal.cz

