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Ajudamos a manter a sua cadeia de 
abastecimento em movimento
Compreendemos que a utilização de paletes não standarizadas 
e de qualidade inconsistente podem prejudicar a sua 
reputação, assim como os resultados finais.

É por este motivo que todas as paletes da CHEP são 
verificadas de forma independente para garantir que duram 
10 vezes mais do que outras paletes.

Todo o equipamento enviado a um cliente a partir de um Centro 
de Serviço CHEP é inspecionado e, se necessário, reparado 
para garantir que cumpre os nossos padrões de qualidade.

As nossas paletes de alta qualidade requerem menos mão 
de obra na repaletização e manuseamento na devolução, e 
podem ser empilhadas numa maior altura quando vazias, 
ocupando menos espaço nas suas instalações/camiões.

Por que motivo a qualidade é importante
As quebras nos produtos podem prejudicar a sua rentabilidade 
e reputação. A qualidade inconsistente das paletes de madeira 
branca pode resultar em quedas das plataformas, custos 
adicionais e incumprimento de entregas, o que significa mais 
reparações e substituições. Além disso, também exige mais 
verificação, pois tem de decidir que paletes são adequadas 
para os efeitos.

A construção e design melhorados da CHEP podem diminuir 
significativamente as quebras nos produtos provocados 
pelas paletes. Além disso, a nossa rede abrangente na 
Europa permite que todas as paletes sejam rigorosamente 
verificadas, reparadas e certificadas antes de chegarem até si, 
independentemente da dimensão da procura.

Mais standarização, menos riscos
As paletes da CHEP estão em conformidade com as normas 
do sector e foram concebidas para um manuseamento mínimo 
e mais fácil e seguro. As nossas paletes são normalizadas para 
se adequarem a quase todos os processos automatizados.

Uma maior qualidade significa menos interrupções nas linhas 
de produção. Durante as paragens, é desperdiçada energia 
na resolução de problemas em vez de na manutenção da 
produção. 

Um impacto positivo no ambiente
Na CHEP, colaborámos com clientes de todo o mundo para 
garantir que as nossas paletes são totalmente compatíveis 
com sistemas automatizados. 100% da madeira da CHEP é 
proveniente de florestas sustentáveis e as paletes da CHEP 
são 100% recicladas; nada termina em aterros.

Tudo isto significa menos quebras, contaminação e CO2.

Proporcionamos uma 
qualidade consistente

EXCLUSIVO DA CHEP: nenhuma outra empresa ajudou 
tantas empresas a levar mais mercadorias até mais locais 
para mais pessoas do que a CHEP. Os nossos engenheiros 
e especialistas em cadeia de abastecimento têm estado 
no centro de milhares de cadeias de abastecimento, 
colaborando com os clientes de forma a agilizar as 
operações e levar os seus produtos a novos mercados.

Obtenha mais informações em CHEP.com

Operamos em 31 países da 
Europa, onde precisa e quando 
precisa

Antes de trabalharmos com a CHEP, raramente 
conseguíamos recuperar muitas das paletes 
enviadas em sistema de troca, e quando as 
recebíamos eram de fraca qualidade e não 
podíamos voltar a reutilizar. As poupanças 
conseguidas por utilizar paletes CHEP vs paletes 
brancas chegam a 30%.“

As paletes de madeira da CHEP 
duram até 10 vezes mais do 
que paletes de madeira branca

260 Centros de Serviço 
CHEP: a inspecionar e reparar 
paletes diariamente

100% da madeira da CHEP 
provém de florestas sustentáveis

„

Bernd Berghofer, CEO, Austria Pet Food


