
                                                              

Nacionalni paletni komite Slovenije 

 

EPAL/EUR - palete garantirano brez kemikalij 
 

 

EUR – paletni pool predstavlja s približno 500 milijoni standardiziranih in izmenljivih EURO-palet največji 

paletni pool na svetu in garantirano ne uporablja zdravju škodljivih kemikalij. Poleg upoštevanja nevarnosti za 

zdravje, ki izhajajo iz agresivnih zaščitnih sredstev za les, je tudi varstvo okolja pri EPAL-u nedvoumno v 

ospredju. 

 

Sicer se od 01.01.2010 vse novo izdelane EPAL/EUR - palete tretirajo skladno z mednarodnimi standardi 

fitosanitarnih uprav (ISPM 15) in pri obdelavi palet smo se seveda popolnoma odpovedali vsakršnim 

kemikalijam. S sušenjem palet v sušilnih komorah, tako imenovana toplotna obdelava, ko se segrevajo palete 

najmanj 30 minut z doseženo temperatuto 56°C v jedrih, dosežemo v celoti zahteve določil standarda ISPM -

15. V mednarodnem prometu so EPAL/EUR - palete zaradi tega brezmejno izmenljive in so brez pomislekov 

uporabljive na vseh področjih, tudi in zlasti v farmacevtski ter živilski industriji. Onesnaženje transportiranega 

blaga zaradi palete ali celo ovire zaradi ogrožanja zdravja, kot le-to sedaj sporoča podjetje  „Johnson & 

Johnson", so zatorej pri EPAL/EUR - paletah izključene. Občutljivo blago, kot so prehrambeni izdelki in 

zdravila, je na EPAL/EUR - paletah varno in dobro spravljeno; pri vsakodnevnem manipulativnem delu z 

EPAL/EUR – paletami z zagotovljeno kakovostjo, tako v skladišču pri prekladanju kot tudi na cesti in pri 

stalnem kontaktu človeka s paletami, iz teh palet ne izvira nobena nevarnost, ki bi ogrožala njegovo zdravje. 

To zagotavlja EPAL pri vseh svojih licenciranih in registriranih izdelovalcih in popravljalcih. 
 

Nadaljnje informacije k tej temi najdete na spletni strani GZS Združenja za promet in zveze, Nacionalni paletni  

komite Slovenije www.gzs.si in na spletni strani EPAL-a www.epal.eu. 
 

 

Kontakti:        Ljubljana, dne 03.02.2010 
 
Ivan Kerec,        EPAL e.V. 
predsednik NPK SI       Alexander Becker 
operativni biro        An den Speichern 6 
  

Borovnjakova ul. 26       D-48157 MÜNSTER 
9000 Murska Sobota 

Tel.+ Faks.: + 386 (0) 2 526 12 84                                           Tel.:  +49 251 284 39 70   
GSM: 031 814 848 (samo v SLO) 

E-Mail.: epal.slovenia@telemach.net     Email: Becker@epal-pallets.org 
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