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Σας βοηθάμε να διατηρείτε την ομαλή 
λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σας
Οπως είναι ευνόητο, οι μη τυποποιημένες παλέτες, που δεν 
έχουν σταθερή ποιότητα, μπορούν να πλήξουν τη φήμη και τα 
κέρδη της εταιρείας σας.

Γι’ αυτό κάθε παλέτα της CHEP ελέγχεται από ανεξάρτητο 
φορέα που πιστοποιεί ότι έχει έως και δεκαπλάσια διάρκεια 
ζωής από άλλες παλέτες.

Όλος ο εξοπλισμός που αποστέλλεται σε πελάτη από τα  
CHEP Service Centers, υποβάλλεται σε έλεγχο και εάν είναι 
απαραίτητο, επισκευάζεται, ώστε να διασφαλιστεί ότι πληροί 
τα πρότυπα ποιότητας που έχουμε θέσει.

Οι υψηλής ποιότητας παλέτες μας απαιτούν λιγότερη εργασία 
για αναπαλετοποίηση και διαχείριση επιστροφών. Κενές, 
στοιβάζονται σε μεγαλύτερο ύψος, καταλαμβάνοντας λιγότερο 
χώρο στα φορτηγά ή στις αποθήκες σας.

Γιατί είναι σημαντική η ποιότητα
Οι φθορές των προϊόντων επηρεάζουν αρνητικά την κερδοφορία 
και τη φήμη σας. Η μη σταθερή ποιότητα κατασκευής των 
παλετών λευκής ξυλείας μπορεί να προκαλέσει την κατάρρευση 
των παλετών, πρόσθετο κόστος και άρνηση παραλαβής, με 
συνέπεια περισσότερες επισκευές και αντικαταστάσεις. 
Επίσης, απαιτείται περισσότερη διαλογή για να αποφασίσετε 
εάν οι παλέτες είναι κατάλληλες προς χρήση.

Η βελτιωμένη σχεδίαση και κατασκευή της CHEP μειώνει 
σημαντικά τις φθορές προϊόντων που σχετίζονται με τις 
παλέτες. Χάρη στο εκτενές δίκτυο που διαθέτουμε σε όλη την 
Ευρώπη, κάθε παλέτα ελέγχεται διεξοδικά, επισκευάζεται και 
πιστοποιείται προτού παραδοθεί σε εσάς, ανεξάρτητα από την 
ποσότητα που έχετε ζητήσει.

Περισσότερη τυποποίηση, λιγότεροι κίνδυνοι
Οι παλέτες της CHEP πληρούν τα πρότυπα του κλάδου και 
έχουν σχεδιαστεί για ευκολότερο, ασφαλέστερο και 
απρόσκοπτο χειρισμό. Οι παλέτες μας είναι τυποποιημένες 
ουσιαστικά για όλες τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Υψηλότερη ποιότητα σημαίνει μικρότερη αποδιοργάνωση στις 
γραμμές παραγωγής. Κατά τη διάρκεια των διακοπών 
λειτουργίας, γίνεται σπατάλη ενέργειας για την επίλυση των 
προβλημάτων αντί για τη διατήρηση της παραγωγικότητας. 

Προστασία του περιβάλλοντος
Στην CHEP, συνεργαζόμαστε με πελάτες σε όλο τον κόσμο για 
να διασφαλίσουμε ότι οι παλέτες μας είναι πλήρως συμβατές 
με τα αυτοματοποιημένα συστήματα. Το 100% της ξυλείας της 
CHEP προέρχεται από αειφόρα δάση και οι παλέτες της είναι 
100% ανακυκλωμένες: τίποτα δεν πάει χαμένο.

Όλα αυτά  σημαίνουν λιγότερες φθορές, λιγότερη μόλυνση και 
λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Σας παρέχουμε 
σταθερή ποιότητα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ CHEP: Κανείς δεν έχει βοηθήσει 
περισσότερες εταιρείες να διακινήσουν περισσότερα αγαθά 
σε περισσότερες τοποθεσίες για περισσότερους ανθρώπους 
από την CHEP. Οι μηχανικοί μας και οι ειδικοί σε θέματα 
εφοδιαστικής αλυσίδας, βρίσκονται στο επίκεντρο χιλιάδων 
αλυσίδων εφοδιασμού και συνεργάζονται με πελάτες για 
τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και τη μεταφορά των 
προϊόντων τους σε νέες αγορές.

Μάθετε περισσότερα στον ιστότοπο CHEP.com

Εχουμε παρουσία σε 31 χώρες 
της Ευρώπης: όπου και όποτε 
μας χρειάζεστε

«Πριν από την CHEP, πολλές παλέτες που 
χρησιμοποιούσαμε με το σύστημα ανταλλαγής, 
δεν επέστρεφαν ποτέ σε εμάς, ενώ και αυτές που 
επέστρεφαν ήταν συχνά κατεστραμμένες και δεν 
μπορούσαμε να τις ξαναχρησιμοποιήσουμε. 
Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τη χρήση 
παλετών CHEP, σε σύγκριση με το σύστημα 
ανταλλαγής λευκών παλετών, αγγίζει το 30%».

Οι ξύλινες παλέτες CHEP έχουν 
έως 10πλάσια διάρκεια ζωής 
από τις παλέτες λευκής ξύλείας

260 CHEP Service Centers: 
επιθεωρούν και επισκευάζουν 
παλέτες κάθε μέρα

Το 100% της ξυλείας της 
CHEP προέρχεται από 
αειφόρα δάση

„

Bernd Berghofer, CEO της Austria Pet Food




