
Płacisz tylko za to, co jest Ci potrzebne i czego aktualnie 
używasz. CHEP eliminuje ryzyko i problemy administracyjne 
związane z posiadaniem palet 
na własność.

Działamy na wielką skalę, co oznacza,
że potrzebny sprzęt będzie u Ciebie na czas
i tam, gdzie go potrzebujesz, niezależnie
od wielkości zamówienia.

Rygorystyczne inspekcje i dokładne naprawy gwarantują 
niezmienną jakość. Nasze palety mają do10 razy dłuższy 
okres użytkowania niż ich konwencjonalne odpowiedniki.*

Palety CHEP są zgodne ze standardami 
branżowymi. Ich jakość jest stale 
kontrolowana, co zmniejsza ryzyko usterek.

Wystarczy utrzymywać jedynie 5% zapas 
palet, ponieważ CHEP dostarcza palety 
zawsze i wszędzie, gdy są potrzebne.

Dzięki surowym standardom jakości palety 
CHEP cieszą się zaufaniem i są znacznie 
chętniej przyjmowane przez odbiorców.

Standardy są jednolite, a drewno wykorzystane do 
produkcji palet pochodzi z certyfikowanych plantacji. 
Firma CHEP zajmuje się utylizacją i żadne odpady 
nie lądują na wysypiskach.

Za sprzęt płacisz z góry, niezależnie od tego, 
czy jest on używany czy nie. Dodatkowo 
odzyskiwanie i przechowywanie palet 
wymaga czasu i nakładów pracy.

W przypadku nagłego wzrostu
zapotrzebowania, dostawcy mogą
nie być w stanie dostarczyć wymaganej
ilości sprzętu.

Jakość palet różni się w zależności od dostawcy, 
więc usterki, uszkodzenia produktu i opóźnienia
na linii produkcyjnej są bardziej prawdopodobne.

Standardy palet różnią się, co zwiększa 
ryzyko uszkodzeń palet i obniża 
bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw.

Dostawy i wymiany wymagają 
utrzymywania stałego zapasu na poziomie 
25% wolumenu palet, a odzyskiwanie 
nośników jest czasochłonne.

Menedżerowie łańcucha dostaw
i sprzedawcy detaliczni mogą wymagać 
dodatkowego opakowania i kontroli
towarów na paletach.

Źródła drewna są trudne do 
zweryfikowania, a średni okres 
użytkowania palet jest krótszy.
Utylizacja odpadów nastręcza 
dodatkowych obowiązków.
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* Ocena cyklu życia porównująca współużytkowane europalety CHEP 
ze zwykłymi drewnianymi odpowiednikami
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Dzięki CHEP możesz skoncentrować się 
na rozwoju własnego biznesu. Zajmiemy się 
zarządzaniem procesem i dostępnością palet. 


