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EPAL: BEZPIECZEŃSTWO NAJWAŻNIEJSZE teraz również w paletach dla przemysłu
chemicznego
EPAL - największe na świecie stowarzyszenie gwarantujące jakość drewnianych nośników ładunku
prezentuje palety chemiczne EPAL o zabezpieczonej jakości. Od zaraz można ubiegać się o licencje
EPAL także na produkcję palet CP o gwarantowanej jakości.
Duesseldorf, dn. 16 listopada 2017 r. – Pod hasłem "Dobra chemia" European Pallet Association e.V.
(EPAL) zaprezentowało podczas konferencji prasowej w Duesseldorfie palety CP EPAL o niezależnie
zapewnianej jakości. EPAL tym samym rozszerza swoje dotychczasowe i przynoszące sukcesy
portfolio nośników ładunku o dziewięć kolejnych drewnianych nośników o zagwarantowanej jakości,
które odgrywają kluczową rolę w szeroko pojętym przemyśle chemicznym.
EPAL przenosi swój doceniany i sprawdzony system norm oraz niezależnych kontroli jakości na
szeroko stosowane palety chemiczne i zamyka tym samym lukę w łańcuchu logistycznym przemysłu
chemicznego.
Konkurencja cenowa oraz brak niezależnej kontroli jakości prowadziły w przeszłości często do tego, że
palety chemiczne nie spełniały wymagań bezpiecznego transportu produktów chemicznych. Z kręgów
przemysłu chemicznego często więc kierowano pytania do EPAL o to, dlaczego nie ma chemicznych
palet EPAL. Teraz EPAL wychodzi na przeciw temu zapotrzebowaniu na bezpieczne palety chemiczne.
Od dnia 1 stycznia 2018 r. palety CP EPAL będą produkowane zgodnie z Regulaminem Technicznym
EPAL i dostępne na rynku. Wszystkie palety CP EPAL będą poddawane obróbce zgodnej ze
standardem ISPM 15 i nadawać się będą do stosowania w międzynarodowym obiegu towarów.
Wprowadzenie tych palet na rynek odbędzie się na poziomie globalnym i we wszystkich krajach, w
których produkowane i naprawiane są palety licencjonowane przez EPAL.
Martin Leibrandt, CEO EPAL powiedział: „Cieszę się, że EPAL mógł wyjść na przeciw oczekiwaniom
użytkowników i poszerzyć swoją istniejącą już ofertę drewnianych nośników ładunku o gwarantowanej
jakości o kolejny produkt. Teraz wszystko leży już w rękach użytkowników, którzy sygnalizując
zapotrzebowanie na palety CP EPAL, także w łańcuchu logistycznym przemysłu chemicznego stawiają
na niezależnie przeprowadzane kontrole jakości, bezpieczeństwo i ekologię."

O EPAL:
Stowarzyszenie European Pallet Association e.V. (EPAL) z ponad 450 milionami europalet EPAL oraz 20
milionami gitterboxów zapewnia przepływ towarów w świecie logistyki na największym na świecie otwartym
poolu wymiany. Założone w roku 1991 jako organizacja dachowa zrzeszająca licencjonowanych producentów
oraz zakłady naprawcze nośników ładunku EPAL, EPAL gwarantuje ich stałą jakość na skalę światową. Palety
EPAL produkowane są z drewna pozyskiwanego w sposób zapewniający zrównoważony rozwój, dbając o
niską emisję CO2, są naprawialne, można je recyklingować i dzięki dużej dostępności wpływają na redukcję
odległości transportowych. Jako zarejestrowane stowarzyszenie, EPAL nie ma komercyjnych celów i przy
podejmowaniu wszystkich swoich decyzji kieruje się interesami swoich partnerów w przemyśle, handlu oraz
logistyce. Obecnie EPAL wraz z 14 komitetami narodowymi, które zobowiązały się do realizowania celów
EPAL w danym państwie, reprezentowany jest w ponad 30 krajach.
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