
Plătești doar pentru paleții pe care îi folosești, atunci când
îi folosești. Sistemul CHEP elimină riscurile și efortul 
gestionării paleților albi.

Deținem o rețea uriașă de paleți, de aceea vă putem 
livra oricâți paleți aveți nevoie, oricând aveți nevoie, 
indiferent de cantitatea comandată.

Inspecțiile riguroase și reparațiile constante asigură 
același standard înalt de calitate pentru paleții CHEP. 
Aceștia au o durată de viață de 10 ori mai mare decât
a paleților albi.

Paleții CHEP respectă standardele de calitate ale 
industriei. Calitatea lor este verificată constant pentru 
a reduce riscurile.

Ai nevoie de doar 5% stoc din necesarul de paleți, 
pentru că CHEP livrează oricât și oricând ai nevoie.

Având standarde de calitate stricte, paleții CHEP sunt 
recunoscuți și acceptați ușor de lanțurile de 
aprovizionare din FMCG.

Fiecare palet CHEP respectă standardele și lemnul 
folosit provine din păduri sustenabile certificate. 
Sunteți scutiți de plata taxei de mediu, CHEP
se ocupă de eliminarea corectă a deșeurilor.

Plătești paleții integral, indiferent că îi vei 
folosi pe toți sau nu. În plus, recuperarea
și depozitarea paleților necesită multă 
muncă și timp.

În cazul unei creșteri neprevăzute a cererii,
este puțin probabil ca furnizorul de paleți
albi să poată onora comanda.

Calitatea inferioară a paleților albi poate provoca 
deteriorări ale mărfii sau întârzieri pe linia
de producție.

Calitatea paleților albi variază, crescând riscul 
defecțiunilor și accidentelor în lanțul de 
aprovizionare.

Livrările și reaprovizionările necesită menținerea 
constantă a unui stoc de minim 25% din volumul 
total de paleți, iar recuperarea din piață este 
anevoioasă.

Producătorii și retailerii pot solicita ambalare 
sau inspecții suplimentare pentru marfa 
paletizată.

Sursele de lemn sunt dificil de verificat 
și durata de viață medie este mult mai 
mică. Iar eliminarea deșeurilor de lemn 
este o responsabilitate suplimentară.

COSTURI

DISPONIBILITATE

CALITATE

SIGURANȚĂ

DEPOZITARE

FIABILITATE

SUSTENABILITATE

Nu cumpăra!
Închiriază!

*Conform Life cicle assessment paleți CHEP
versus paleți albi.
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Cu CHEP vă puteți concentra pe dezvoltarea afacerii 
dvs. Noi ne ocupăm de managementul paleților
și disponibilitatea acestora.
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