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Na výběr sedm formátů
Dřevěné palety jsou nepostradatelné 
pro transport po celém světě. Pro 
výrobu palet se však často využívá 
nekvalitní dřevo, jež často podléhá 
škůdcům, kteří by v cílových destina-
cích mohli mít drtivý dopad na životní 
prostředí. Velcí vývozci, jako napří-
klad USA, Čína, Indie a Kanada, proto 
zavedli předpis ISPM 15, který nasta-
vuje striktní vývozní předpisy pro 
dřevěné obaly a palety. Export bez 
komplikací nejen do těchto zemí 
zaručí speciální lisované palety spo-
lečnosti INKA Paletten s možností 
využít až jejich sedm formátů od 400 
× 600 mm až do 1 140 × 1 140 mm.
Na výrobu lisovaných palet značky 
INKA se používá vytříděné průmys-
lové dřevo, například z jinak již nepo-
užitelných starých palet, které se 
mele a suší. Piliny se poté smíchají 
s lepidlem a při vysokém tlaku a tep-

lotě se lisují do forem požadovaného 
tvaru. Protože se jedná o recyklované 
výrobky, spadají palety INKA podle 
ISPM 15 do skupiny zpracovaného 
dřeva „processed wood“ a není tedy 
třeba je dále upravovat a ošetřovat.
Od loňského roku vstoupily v plat-
nost nové předpisy pro leteckou pře-
pravu, které mají zvýšit bezpečnost 
vzdušného prostoru. I podle nich 
jsou však palety INKA plně způso-

bilé pro leteckou přepravu. Je třeba 
jen zajistit, pro jejich bezpečné vyu-
žití, aby byly rovnoměrně zatížené, 
zapáskované a kompletně zabalené 
ve fólii, včetně vystouplých nohou.

Dřevo na INKA-palety pochází 
z dohledatelných zdrojů
Je v  platnosti nová evropská 
vyhláška pro obchodování v dře-
vařském průmyslu, jejímž účelem je 
zamezení nelegální a nehospodárné 
těžby. Toto nařízení však neplatí 
pro dřevo, které již bylo v minulosti 
použito na vnitřním trhu, a proto se 
nedotkne téměř vůbec výroby spo-
lečnosti INKA Paletten. Jejich palety 
jsou totiž nejčastěji vyráběny ze sta-
rých palet, beden a kusů nábytku, 
tedy recyklovaného materiálu.
Pokud jde o piliny a drť, které se 
na výrobu palet INKA používají, 
i tyto pocházejí z dohledatelných 
a udržitelných zdrojů. I proto výro-
bek společnosti INKA obdržel certi-
fi kaci PEFC. Všechny certifi kované 
produkty PEFC, tedy i INKA-palety, 
odpovídají novým předpisům EU. 

Více informací o paletách INKA 
najdete na www.inka-palety.cz.

Tým společnosti INKA Paletten GmbH 
najdete na adrese:
Haringstrasse 19
856 35 Siegertsbrunn
Německo

Cenově výhodné lisované palety 
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