
Firma INKA Paletten GmbH (Niemcy) jest największym europejskim producentem 
palet jednorazowego użytku z siedzibą w Siegertsbrunn koło Monachium.  
Palety INKA wytwarzane są z opatentowanego tworzywa drzewnego Werzalit.

Palety z  drewna prasowanego wytła-
czane są pod ciśnieniem w  wyso-
kich temperaturach, przy pomocy 

specjalnie opracowanych form stalowych.  
Doskonale nadają się one zatem do wyko-
rzystywania jako palety eksportowe, szcze-
gólnie w  tych sytuacjach, gdy nie znajdują 
zastosowania tradycyjne palety drewniane. 
„Drewno przetworzone“ spełnia wymogi 
norm ISPM15/NIMF15 w  obrocie między-
narodowym, dlatego palety transportowe 
INKA stanowią doskonałe rozwiązanie dla 
wszelkich problemów związanych z  eks-
portem do dowolnych krajów na świecie. 

Firma INKA Paletten GmbH wytwa-
rza szeroką gamę palet we wszystkich 
standardowych rozmiarach, począwszy od 
formatu ¼ 400x600mm aż do formatu CP3 
1140x1140mm. Szeroka sieć handlowa 
dystrybutorów w  Europie oraz w  innych 
krajach na całym świecie dba o  sprzedaż i  
zapewnia ciągłość dostaw palet w  imieniu 
INKA Paletten GmbH. 

Palety INKA są chroniącym zasoby na-
turalne, produktem recyklingowym na ba-

zie drzewnej. Drewno, które zostało użyte 
pochodzi głównie z  wyselekcjonowanych, 
okrawanych resztek z  tartaków lub prze-
mysłu. Palety INKA powstają w  wyniku 
połączenia skrawków drewna (wiórów) ze 
środkiem wiążącym, tzw. żywicą mocz-
nikową. Z  tego powodu zalicza się je do 
produktów w  całości odnawialnych bio-
logicznie.

Palety, które nie nadają sie już do 
użycia można bezproblemowo ponownie 
przetworzyć na nowe. Ponownie skrawane 
i  sklejone tworzą idealny łańcuch mate-
riałowy. Zużyte palety INKA można łatwo 
poddać procesowi recyklingu lub bez-

powrotnie zutylizować, podobnie jak inne 
 palety czy też inne opakowania drewniane. 
Obydwa komponenty palety, zarówno wió-
ry drewniane, jak i  środek wiążący (żywica 
mocznikowa) ulegają w  całości rozkładowi 
biologicznemu. 

Palety INKA zgodnie z  międzynaro-
dowymi normami fitosanitarnymi trakto-
wane są jako palety jednorazowego użytku, 
lecz z  uwagi na wysoką jakość i  znaczną 
wytrzymałość mogą zostać kilkakrotnie 
wprowadzone do wewnętrznego obiegu 
logistycznego.  <

O firmie
Inka Paletten GmbH (Niemcy) jest naj-
większym europejskim producentem 
palet jednorazowego użytku z siedzi-
bą w Siegertsbrunn koło Monachium.

Palety produkowane są w Oberrot 
w Niemczech, w Ermelo w Holandii 
jak również w USA.

Firma posiada rozbudowaną 
międzynarodową sieć dostawców, co 
umożliwia bezproblemową dystrybu-
cję na całym świecie.

Z ofertą Inka można zapoznać się 
podczas targów Taropak 29 wrze-
śnia do 2 października 2014 na 

stoiskach firm: Mares Packaging / 
www.mares.pl – hala 2, stoisko 12 
oraz Logispak / www.logispak.pl – 
hala 3A, stoisko 73A.

INKA Paletten GmbH 
tel: ++49 (0) 81 02 / 77 42-0 
fax: ++49 (0) 81 02 / 54 11 
e-mail: info@inka-paletten.de

INKA Paletten GmbH wytwarza szeroką gamę palet  
we wszystkich standardowych rozmiarach – od formatu  
¼ 400×600mm aż do formatu CP3 1140×1140 mm.

Mniejsze koszty z optymalną paletą
Nowa generacja palet Inka

Palety INKA uważane 
są za przetworzone 
drewno („processed 
Wood”) i spełniają 
wymogi norm 
ISPM 15,  
dyrektywa IPPC
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