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INKA palety pro zámořské kontejnery odpovídají směrnicím ISPM 15
INKA Paletten GmbH doporučuje kontejnerové palety, které nabízí ve dvou formátech a dvou provedeních 
podle zatížitelnosti: 760 × 1140 mm (zatížitelné do 900 kg a do 1250 kg) nebo 1140 × 1140 mm (rovněž zatí-
žitelné do 900 kg a do 1250 kg).

Bezproblémově do zámoří 
s kontejnerovými paletami INKA!

Firma INKA Paletten GmbH je největším výrobcem jednorázových palet ze zpracova-
ného dřeva. Sídlo fi rmy je v Bavorsku v Siegertsbrunnu nedaleko Mnichova. V Německu 
se palety vyrábějí v Oberrote (Bádensko-Würtembersko) a rovněž v Holandsku a USA. 
Odbyt palet probíhá prostřednictvím celosvětové distribuční sítě. V České republice jsou 
palety INKA distribuované prostřednictvím společnosti DS-Smith Triss, s. r. o., (www.
dsstriss.com) a společnosti Servisbal Obaly, s. r. o., (www.servisbal.cz).

INKA Paletten GmbH
Haringstraße 19, 85635 Siegertsbrunn, Německo www.inka-palety.cz

40stopý kontejner s 31 ks INKA F76 – 760 × 1140 mm20stopý kontejner s 10 ks INKA F11 – 1140 × 1140 mm

Důraz na ochranu životního prostředí,
prosazující se v mnoha zemích, vedl úřady k zavedení 
ochranných ustanovení u transportu dřevěných palet. 
Podle předpisů ISPM 15 jsou však palety INKA zahrnuty 
do skupiny „processe wood“ neboli zpracovaného dřeva 
a není třeba je dále upravovat a ošetřovat. Značku IPPC 
u těchto palet nepotřebujete. Použitím palet INKA se 
proto může transport do zemí, jako jsou USA, Čína, Indie 
a mnohých dalších, podstatně zjednodušit.

Předpisy pro leteckou přepravu
V současné době platí v EU předpisy pro leteckou přepravu, které mají 
zvýšit bezpečnost vzdušného prostoru. Podle nich jsou palety INKA 
plně způsobilé pro leteckou přepravu. Zásilka na paletě INKA musí 
být hmotnostně rovnoměrně rozložena a ložný prostor palety zcela 
vyplněn. Celá zásilka musí být kompletně zabalená ve strečové fólii, 
včetně nohou palety. Výhodou INKA palety a důležitým bezpečnost-
ním prvkem je uzavřená ložná plocha palety, která zabraňuje doda-
tečnému vložení jakéhokoliv předmětu zespod palety. Úřadem pro 
letecký průmysl je INKA paleta schválena jako manipulačně vhodná.

Dřevo na palety pochází z dohledatelných zdrojů.
Certifi kované (PEFC) palety od společnosti INKA Paletten 
GmbH jsou nejčastěji vyráběny z recyklovaného mate-
riálu. Jsou vyrobené ze sušených dřevěných pilin, sli-
sovaných za vysokého tlaku a teploty do požadova-
ného tvaru, podobně jako dřevotříska. Dřevo pochází 
z dohledatelných zdrojů a splňuje všechny požadované 
evropské předpisy platné v dřevařském průmyslu, jejichž 
účelem je zamezení nelegální a nehospodárné těžby.
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