
NABÍDKA 
PAPÍROVÝCH
ECO PALET

1000 ks ECO paliet predstavuje 

záchranu 120 stromov

ECO PALETA

Jednoduchá 

recyklácia

50 kg zberného 

papiera = 1 strom

1 strom počas života pohltí 

až 1000 kg CO2 

Nepodporuje prenos 

škodcov a húb 

Vyrobené zo 100% 

recyklovaného papiera, 

ktorý môže byť až 

7x dlhšie v obehu

PONUKA
PAPIEROVÝCH 

ECO PALIET
1000 ks ECO paliet predstavuje 

záchranu 120 stromov

ECO PALETA

Jednoduchá 

recyklácia

50 kg zberného 

papiera = 1 strom

1 strom počas života pohltí 

až 1000 kg CO2 

Nepodporuje prenos 

škodcov a húb 

Vyrobené zo 100% 

recyklovaného papiera, 

ktorý môže byť až 

7x dlhšie v obehu



Ložná plocha palety:

• Úspora pořizovacích nákladů až 50 % z ceny
• Rozdíl váhy euro palety a ECO palety činí až 80 %
• Celosvětové využití bez dodateční cenově náročné 

úpravy - IPPC Certifikát.
• Možnost komplexního řešení balení, 

od výrobku až po paletu
• Ideálně pro jednosměrný vývoz zboží

• Atypické rozměry za cenu standardních modelů
• Různé variace nožiček
• Efektivnější skladové hospodářství

Rozmiestnenie nožičiek na palete

• výběr z různých druhů materiálů
• více než 10 kombinací bodového zatížení 

a nosnosti

PAPÍROVÁ ECO PALETA:

Ložná plocha palety:

• Úspora pri obstarávacích nákladoch až 50 % z ceny

• Rozdiel váhy euro palety a ECO palety je až 80 %

• Celosvetové využitie bez dodatočnej cenovo náročnej 

úpravy palety - IPPC Certifikát

• Možnosť komplexného riešenia balenia, 

od výrobku až po paletu

• Ideálne pre jednosmerný vývoz tovaru

• Netypické rozmery v cene štandardných modelov

• Rôzne variácie nožičiek

• Efektívnejšie skladové hospodárstvo

Rozmiestnenie nožičiek na palete

• výber z rôznych druhov materiálov 

• viac ako 10 kombinácií bodového zaťaženia a nosnosti 

Papierová ECO paleta:



Ložná plocha palety:

• Úspora pri obstarávacích nákladoch až 50 % z ceny

• Rozdiel váhy euro palety a ECO palety je až 80 %

• Celosvetové využitie bez dodatočnej cenovo náročnej 

úpravy palety - IPPC Certifikát

• Možnosť komplexného riešenia balenia, 

od výrobku až po paletu

• Ideálne pre jednosmerný vývoz tovaru

• Netypické rozmery v cene štandardných modelov

• Rôzne variácie nožičiek

• Efektívnejšie skladové hospodárstvo

Rozmístění nožiček na paletě:

• výber z rôznych druhov materiálov 

• viac ako 10 kombinácií bodového zaťaženia a nosnosti 

Papierová ECO paleta:

Ložná plocha palety:

• Úspora pri obstarávacích nákladoch až 50 % z ceny

• Rozdiel váhy euro palety a ECO palety je až 80 %

• Celosvetové využitie bez dodatočnej cenovo náročnej 

úpravy palety - IPPC Certifikát

• Možnosť komplexného riešenia balenia, 

od výrobku až po paletu

• Ideálne pre jednosmerný vývoz tovaru

• Netypické rozmery v cene štandardných modelov

• Rôzne variácie nožičiek

• Efektívnejšie skladové hospodárstvo

Rozmiestnenie nožičiek na palete

• výber z rôznych druhov materiálov 

• viac ako 10 kombinácií bodového zaťaženia a nosnosti 

Papierová ECO paleta:



PONUKA
PAPIEROVÝCH 

ECO PALIET
1000 ks ECO palet představuje 

záchranu 120 stromů

ECO PALETA

Snadná
recyklace

50 kg sběrového 
papíru = 1 strom

1 strom během svého života 
pohltí až 1000 kg CO2

Nepodporuje přenos 
škůdců a hub

Vyrobeno ze 100 % 
recyklovaného papíru, 

který může být v 
oběhu až 7x déle

PONUKA
PAPIEROVÝCH 

ECO PALIET
1000 ks ECO paliet predstavuje 

záchranu 120 stromov

ECO PALETA

Jednoduchá 

recyklácia

50 kg zberného 

papiera = 1 strom

1 strom počas života pohltí 

až 1000 kg CO2 

Nepodporuje prenos 

škodcov a húb 

Vyrobené zo 100% 

recyklovaného papiera, 

ktorý môže byť až 

7x dlhšie v obehu




