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INKA displej palety 
Tyto speciální palety o rozměrech 400 × 600 mm umožní levnou a bez-
pečnou přepravu zboží na místo určení s možností okamžité prezentace 
na Point-of-Sale. Jejich velikost i zpracování ocení obchodníci, neboť tento 
způsob prezentace výrazně napomáhá zvýšení prodeje vystaveného zboží. 
INKA displej palety snesou náklad o hmotnosti až 250 kg.

Výhody displej palet fi rmy INKA:
•  žádné poplatky za výměnu ani pronájem,
•  neobsahuje hřebíky, a proto nepoškodí kartonový displej ani výrobek,
•  použitelné pro vnitřní i zahraniční obchod,
•  stabilní, bezpečné a levné skladování sezonních výrobků.

Půlpalety INKA ve formátu 600 × 800 mm 
pro Point-of-Sale

Jedná se o hygienicky nezávadné palety, vhodné 
i do potravinářských provozů. Naše společnost 
nabízí jejich dodávky „just-in-time“, manipulace 
s těmito půlpaletami je rychlejší a snazší. Jsou 
vhodné pro užití v úzkých uličkách mezi regály 
v obchodech a zvyšují celkovou atraktivitu displeje. 
Jsou stabilní při skladování a přepravě a snesou 
zatížení až do hmotnosti 500 kg.

Displej palety INKA ve formátech 
400 × 600 mm a 600 × 800 mm

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-Wurtembersko) a rovněž se vyrábějí v Holand-
sku a USA. Odbyt palet probíhá prostřednictvím celosvětové distribuční sítě. Certifi kát 
do všech zemí s nařízením ISPM 15 pro palety INKA získáte na www.inka-palety.cz.
V České republice jsou palety INKA distribuované prostřednictvím spolecnosti DS-Smith Triss, 
s. r. o., (www.dsstriss.com) a společnosti Servisbal Obaly, s. r. o., (www.servisbal.cz).
INKA Paletten GmbH, Haringstrase 19, 85635 Siegertsbrunn, Německo

www.inka-paletten.com

27 1/2016

 500 kg.

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 zahr-
nuty do skupiny „processe wood“ neboli zpracova-
ného 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.

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.


