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European Pallet Association e.V. (EPAL)                        

Evropsko paletno združenje e.V. (EPAL) 
 

Od avgusta 2013 izdelanih 30 milijonov novih EPAL/EPAL – palet ! 
 

Evropsko paletno združenje e. V. (EPAL) je zabeležilo 30-milijonto izdelano Euro 

paleto z oznako-logotipom EPAL na vseh štirih vogalnih kockah. Po vsej Evropi 

prihajajo od 01. avgusta 2013 iz tekočih trakov EPAL-palete, ki so izdelane 

izključno pod licenco EPAL-a. Robert Holliger, predsednik EPAL-a je v soboto 2. 

februarja 2014 predstavil ta rezultat na EUROBLOCK forumu za uporabnike v 

Freisingu v Nemčiji, ki ga je pripravila družba EUROBLOCK Verpackungsholz 

GmbH. V letu 2013 so pridobitelji EPAL-licence izdelali skupno 63,7 milijonov 

EPAL-palet in popravili 21,6 milijonov EPAL-lesenih nosilcev tovora. 
 

„Visoke proizvodne številke so dokaz uspeha EPAL/EPAL-palete in dokazujejo, kako 

dobro so uporabniki sprejeli One-Brand-nosilce tovora ", pove Martin Leibrandt, Chief 

Executive Officer EPAL-a. EPAL/EPAL-palete so v odprtem poolu za izmenjavo 

standardiziranih palet izmenljive brez omejitev in izpolnjujejo mednarodno predpisane 

enotne standarde o kakovosti. 

„Število pridobiteljev licence močno narašča v državah, v katerih je bil EPAL doslej manj 

aktiven. Zlasti na Češkem, v Avstriji in na Madžarskem beležimo veliko povpraševanje po 

naših licencah ", pojasni Martin Leibrandt. V teh državah, ki jih bo še nadalje fokusiral 

EPAL, je bilo od 1. augusta 2013 podeljeno 14 novih licenc. „S takšnim razvojem bo 

EPAL nadaljeval. Hočemo še naprej rasti in nuditi uporabnikom na celotnem področju 

mrežo obratov izdelovalcev in popravljalcev ", pove Martin Leibrandt. 

Posebno zadovoljstvo je CEO Martin Leibrandt izkazal zagotavljanju kakovosti s strani 

neodvisne kontrolne družbe Bureau Veritas. Od 1. januarja 2013 izvaja to podjetje pri 

EPAL- pridobiteljih licence nenapovedane kontrole in s tem zagotavlja enotni standard 

kakovosti lesenih nosilcev tovora. „Visoki standardi v proizvodnji in popravilu ter v 

povezavi s strogimi kontrolami ne zagotavljajo samo zanesljivost EPAL-palet v stalni 

uporabi, ampak dajejo poseben poudarek okolju prijaznim nosilcem tovora iz obnovljivih 

surovin in tudi njihovi dolgi življenski dobi ", poudari Martin Leibrandt. 
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