
Inka – palety display 
– oszczędność miejsca i pieniędzy

Firma Inka Paletten GmbH utrzymuje ceny oferowanych 
przez siebie palet na stałym poziomie. Do ich wytwarzania 
firma nie używa surowego drewna. Palety Inka produkowane 
są z odpadów drewnianych (PEFC) pochodzących 
ze zrównoważonej gospodarki leśnej oraz drewna 
recyklingowego.

Bezpieczny i tani transport towarów 
oraz natychmiastową ich prezen-
tację w punkcie sprzedaży umoż-

liwiają spe cjalne linie palet w formacie 
400×600 mm oraz 600×800 mm.

Bezpośrednia prezentacja 
produktu na palecie 400x600
Ten rozmiar palety (tzw. ćwiartka) jest bar-
dzo ceniony zwłaszcza przez producentów 
artykułów spożywczych i FMCG. Taka 

bezpośrednia forma prezentacji 
towaru w sieciach handlowych 
wpływa znacząco na wzrost 
sprzedaży, gdyż często skłania 
klientów do zakupów pod wpły-

wem impulsu.
Palety Display mają 

wiele zalet  – użyt-
kownik nie ponosi 
żadnych  kosz tów 
wynajmu lub wymia-
ny; prosta konstruk-
cja pozbawiona jest 
gwoździ, które mo-
głyby uszkodzić towar 

lub kartony; a  sama 
paleta umożliwia ta-
nie i stabilne przecho-
wywanie wcześniej 

w y pro du kow anych 
towarów sezonowych. 
Jej uniwersalny cha-
rakter, rozmiar i moż-

liwość łatwego osadzenia 
kartonowego displayu po-

zwala na zastosowanie w krajowych 
i międzynarodowych prezentacjach.

Mała paleta – 600×800 mm

Na dzisiejszym rynku palet coraz większe 
znaczenie zdobywają także tzw. półpalety. 
Firma Inka Paletten oferuje palety w for-
macie połówkowym, wytwarzane z drew-
na prasowanego, wytłaczanego pod ciśnie-

niem w wysokich temperaturach. Taka 
paleta zajmuje mniej miejsca podczas skła-
dowania niż standardowa paleta drewniana 
o tych samych wymiarach. Wystarczy nad-
mienić, że 120 palet ułożonych jedna na 
drugiej zajmuje 1/3 wysokości w porówna-
niu ze standardowymi formatami tej samej 
wielkości, a racjonalne i świadome wyko-
rzystanie miejsca przy transporcie skutkuje 
dodatkowo redukcją emisji dwutlenku wę-
gla, co jest korzystne dla środowiska.

Warto podkreślić, że ta mała paleta jest 
tańsza niż paleta drewniana tego samego 
formatu, tak więc korzyści finansowe, ja-
kie odnoszą firmy używające palet INKA 
o wymiarch 600×800 są potrójne:

> niższa cena zakupu,
> przewozu ładunku 
> i składowania palet.

Zastosowanie palet z drewna prasowa-
nego przyczynia się również do znacznego 
zmniejszenia kosztów eksportu. Dla ekspor-
terów wysyłających swój towar w kontene-
rach morskich firma oferuje ekonomiczne 
rozwiązania, pozwalające optymalnie wypeł-
nić całą przestrzeń załadunkową paletami 
w formacie kontenerowym: CP1 1000×1200 
i CP3 1140×1140, CP5 760×760. <

Inka Paletten GmbH

> Jeden z największych europej-
skich producentów palet z siedzibą 
w Siegertsbrunn koło Monachium 
(Niemcy).

> Firma wytwarza szeroką gamę pa-
let w siedmiu standardowych roz-
miarach, począwszy od formatu 
400×600 aż do formatu CP3.

> Szeroka sieć handlowa, obejmu-
jąca 160 dystrybutorów w Europie 
oraz w innych krajach na świecie, 
dba o sprzedaż i zapewnia ciągłość 
dostaw palet.

Targi Fachpack  
– darmowe bilety 

Serdecznie zapraszamy do od-
wiedzenia stoiska firmy Inka 

Paletten podczas targów Fachpack 
2016, 27-29 września 2016 w Nurem-
berg/Niemcy, hala 7 – stoisko 7-218.

Jeśli chcą Państwo otrzymać dar-
mowe bilety, prosimy o kontakt drogą 
mailową: info@inka-paletten.com lub 
telefoniczną: 0049 8102-7742-0
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