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Nová odlehčená INKA paleta ve formátu 1000 × 1200 mm
Ušetřete si náklady na balení a transport s optimální paletou. 
Víte jak? Snadno. Seznamte se s novou generací palet – odlehčenou 
INKA paletou z lisovaného dřeva se zatížením až do 600 kg.
Společnost INKA Paletten GmbH pečlivě sleduje trendy trhu, potřeby zákaz-
níků a rychle na ně reaguje. Její vývojové středisko přichází nyní s novou generací 
INKA palet ve formátu 1000 × 1200 mm, a to za velmi příznivou cenu. Tato nová paleta vydrží zatížení až do 600 kg 
a odpovídá všem mezinárodním logistickým transportním požadavkům. Velkou výhodou rovněž je, že prázdné 
palety jsou lehké a je možné je stohovat až do výšky dvou metrů, čímž jejich uživateli šetří místo a tím i náklady 
na skladování a transport.
Jednorázové INKA palety jsou vhodné jak pro export do zemí s nařízením ISPM 15 (International Standards for 
Phytosanitary Measures), ale také pro vnitrostátní přepravu a pro transport do zemí Evropské unie.

INKA palety pro zámořské kontejnery
INKA Paletten GmbH doporučuje kontejnerové palety, které 
nabízí ve dvou formátech a dvou provedeních podle zatíži-
telnosti: 760 × 1140 mm (zatížitelné do 900 kg a do 1250 kg) 
nebo 1140 × 1140 mm (rovněž zatížitelné do 900 kg a do 
1250 kg).

INKA display palety 
Tyto speciální palety o rozměrech 400 × 600 mm umožní 
levnou a bezpečnou přepravu zboží na místo určení s mož-
ností okamžité prezentace na Point-of-Sale. Její velikost 
i zpracování ocení obchodníci, neboť tento způsob pre-
zentace výrazně napomáhá zvýšení prodeje vystave-
ného zboží.

Výhody display palety:
•  žádné poplatky za výměnu ani pronájem,
•  neobsahuje hřebíky, a proto nepoškodí kartonový 

display ani výrobek,
•  použitelné pro vnitřní i zahraniční obchod,
•  stabilní, bezpečné a levné skladování sezonních 

výrobků.

INKA palety: ekologické 
i ekonomické

Firma INKA Paletten GmbH je největším 
výrobcem jednorázových palet ze zpraco-
vaného dřeva. Sídlo fi rmy je v Bavorsku v Sie-
gertsbrunnu nedaleko Mnichova. V Německu 
se palety vyrábějí v Oberrote (Bádensko-Wur-
tembersko) a rovněž se vyrábějí v Holandsku 
a USA. Odbyt palet probíhá prostřednictvím 
celosvětové distribuční sítě. Certifi kát do všech 
zemí s nařízením ISPM 15 pro palety INKA zís-
káte na www.inka-palety.cz.
V České republice jsou palety INKA distribuo-
vané prostřednictvím společnosti DS-Smith 
Triss, s. r. o., (www.dsstriss.com) a společnosti 
Servisbal Obaly, s. r. o., (www.servisbal.cz).
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40stopý kontejner s 31 ks 
INKA F76 – 760 × 1140 mm

20stopý kontejner s 10 ks 
INKA F11 – 1140 × 1140 mm


