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Izdelano že deset milijonov novih EPAL – palet 

 
 
Düsseldorf, dne 1. oktobra 2013 
 
 
Proizvodnja novih EPAL- Euro palet je uspešno stekla. Od 1. avgusta 2013 beleži 
European Pallet Association e.V. (EPAL) že deset (10) milijonov izdelanih palet z 
vžganim znakom EPAL v ovalu na vseh štirih vogalnih kockah. Nove palete, ki se 
proizvajajo po vsej Evropi izključno pod EPAL - licenco, so v odprtem poolu za 
izmenjavo neomejeno izmenljive in izpolnjujejo vse enotne mednarodne standarde za 
kakovost. 
 
»Kakovost novih EPAL – palet je odlična in izmenjava v Euro paletnem poolu za izmenjavo 
palet poteka gladko in brez težav. Od pridobiteljev licenc in uporabnikov EPAL – nosilcev 
tovora smo prejeli pozitivne povratne informacije in pozitiven odziv«, pove Martin Leibrandt, 
Chief Executive Officer pri EPAL-u. Skupno je novo EPAL - licenčno pogodbo podpisalo že 
cca 95 procentov od okroglo 1.600 pridobiteljev EPAL – licence in nadaljujejo s proizvodnjo 
in popravilom EPAL – Euro palet. Zaščitena blagovna znamka na novih EPAL – paletah je 
enotno nameščena na vseh štirih vogalnih kockah z logotipom »EPAL v ovalu«. Nasprotno 
pa odpadejo od 1. avgusta 2013 blagovne znamke »EUR v ovalu« in znaki nacionalnih 
železnic. 
 
EPAL upravlja na svetu največji prosti in svobodni paletni pool za izmenjavo palet. Za enotno 
in enovito zagotavljanje kakovosti je EPAL pooblastil s 1. januarjem 2013 neodvisno 
kontrolno družbo Bureau Veritas, ki izvaja pri pridobiteljih EPAL – licence nenapovedane 
kontrole. S temi kontrolami kakovosti zagotavlja izvajalec te storitve, da se pri proizvodnji in 
popravilu palet upošteva nespremenjena, mednarodno enotna kakovost EPAL – Euro palet 
na podlagi UIC – standardov 435-2 in 435-4. »Tako so One-Brand palete prvič v obtoku in 
izmenjavi v odprtem Euro paletnem poolu«, izjavi Martin Leibrandt. 
 
Na podlagi zamenjave kontrolne družbe je Mednarodna železniška zveza UIC konec 
lanskega leta končala sodelovanje z EPAL – om. Od 1. avgusta 2013 naprej deluje EPAL kot 
samostojna paletna organizacija. Martin Leibrandt: »Od več strani s strahom pričakovani 
razpad ali razcepitev Euro paletnega poola se nista uresničila. Poleg EPAL - Euro paletnega 
poola se ni ustanovil nobeden novi pool za izmenjavo palet.«. 
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Nove palete s štirikratnim vžganim logotipom »EPAL v ovalu« so prav tako neomejeno 
izmenljive kot vse ostale palete, ki imajo na levi kocki samo vžgani znak »EPAL v ovalu«, 
znake EPAL/EUR ali »EUR v ovalu« v kombinaciji z drugimi (železniškimi) znamkami. 
»Uporabniki v EPAL – Euro paletnem poolu za izmenjavo palet se lahko odpovejo-opustijo 
sortiranje palet in ločeno skladiščenje. Le-to pospeši postopke v logistiki, prihrani čas in zniža 
stroške«, poudari Martin Leibrandt. 
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