Paletový pooling
(pronájem palet)
Optimální řešení
pro dodavatelský
řetězec

O CHEP
CHEP je světovým lídrem v oblasti pronájmu palet a kontejnerů
z vlastního poolu (tzv. paletového poolingu). Systém poolingu je
založen na principech cirkulární ekonomiky. Společnost CHEP je tak
společně se svými partnery schopna využívat přírodní zdroje v rámci
dodavatelského řetězce udržitelně a efektivně.
Společnost CHEP vznikla v Austrálii v roce 1946, v současné době
působí na šesti kontinentech a má více než 14 000 zaměstnanců.
Jen v Evropě řídí přes 200 skladů (tzv. servisních center) s vybavením pro skladování a distribuci přepravních platforem.
V současnosti využívá systém více než 300 000 firem, jimž jsou
dodávány palety z poolu CHEP zahrnující přes 550 milionů rozličných platforem (palet, přepravek a kontejnerů) ve vysoké standardizované kvalitě.
V současnosti funguje CHEP ve více než 60 zemích světa, v nichž se
zavázal uspokojovat potřeby zákazníků ve všech hlavních oblastech
hospodářství. Mezi ně patří nejen sektor spotřebního zboží a maloobchodu, ale i potravinářský, automobilový nebo chemický průmysl.

Jak systém
chep funguje?
Pokud používáte pro distribuci Vašeho zboží palety,
náklady se výrazně zvyšují realizací zpětného svozu
prázdných palet od Vašeho odběratele (řetězce).
V případě použití CHEP palet Vám zpětný svoz palet
odpadá, a tudíž vzniká volná kapacita kamionu pro jiné,
efektivnější využití. V případě paletového poolingu platíte pouze za použití palety, nikoliv za paletu. Pooling
šetří kapitálové investice do palet a náklady spojené
s jejich dopravou, skladováním, údržbou a recyklací.
Společnosti z celého světa se nás ptají, jakým způsobem pooling funguje, abychom pro jejich potřeby našli
nejefektivnější řešení. CHEP Vám poskytne množství
palet, které reálně využijete. Nabízíme vám flexibilní
paletový management eliminující problémy sezónnosti
a nárazové využití palet. Stačí jen objednat.
Na základě optimalizované sítě našich servisních středisek a díky efektivitě celého systému jsme schopni
zabezpečit dodávky palet dle Vašich aktuálních
potřeb. Díky nám můžete veškeré své úsilí zaměřit
na hlavní cíle vašeho podnikání.

• Méně CO2. Menší skryté
náklady. Méně neproduktivní
práce Vašich zaměstnanců.
• Vyšší efektivita. Větší zisk.
Více času pro byznys.

Paletový cyklus
2. Výrobce
Zákazník realizuje nakládku výrobků a zboží na naše palety, pak je odesílá ke
svým odběratelům. Dále zákazník informuje CHEP o tom, kdy, na jakou lokaci
a kolik palet odeslal.

3. Distributor

(maloobchod/ velkoobchod)
Distributor přijme výrobky
od dodavatele na CHEP paletě. Jakmile dojde k vyprázdnění palet, zařídíme jejich svoz.
Díky tomuto systému si distributor s výrobci nemusí vyměňovat palety a vést evidenci
paletových kont.

1. Servisní centrum
CHEP zásobuje výrobce paletami
na základě objednávky prostřednictvím
systému MyCHEP. Palety dodáváme
do sídla zákazníků, anebo jim je předáváme v servisních centrech (zákazník
má možnost vyzvednout palety vlastní
dopravou).

4. Servisní centrum
Provádíme technickou kontrolu všech palet a ujišťujeme se, zda splňují určené standardy kvality.
Po revizi jsou palety opět navráceny do oběhu. Poskytujeme tak výrobcům záruku bezpečnosti v rámci přepravy
a skladování jejich výrobků a kvality.

Proč zvolit pooling?
• outsourcing správy palet -> soustředění se na hlavní činnost podnikání
• odpadají paletová konta a paletové výměny
• odpadají opravy a nákupy palet
• omezení administrativních a skladovacích nákladů
• efektivní využívání lidských zdrojů
• šetření životního prostředí

Přehled základních palet CHEP
Dřevěná europaleta

1200 x 800 mm (typ euro)

Barva: CHEP modrá
Dřevo: vysoká kvalita, dřevo z udržitelných zdrojů
Nátěr: na vodní bázi, splňuje platné evropské právní předpisy
Hřebíky: standardní nebo kroucené, vždy označené
logem CHEP, splňující standardy evropské legislativy
z oblasti těžkých kovů
Hmotnost: v průměru 26 kg
Nosnost: Doporučujeme maximální zatížení 1000 kg
na paletu. V případě stohování naložených palet na pevném podkladu nesmí být zatížení vyšší než 4000 kg.
Prázdné palety se mohou stohovat až do výšky 40 palet.
Charakteristika:
• zajišťuje stabilitu při skladování a přepravě produktů
díky robustní konstrukci a standardizované kvalitě
• zajišťuje plynulost výroby a je vhodná pro využití na automatizovaných linkách díky dodržení standardních vlastností palety
• zajišťuje snadnost obsluhy při využití standardního zařízení díky přístupu ze 4 stran
• umožňuje pokrýt sezónní výkyvy i neočekávaný růst
v prodeji výrobků díky záruce dostupnosti palet
• usnadňuje spolupráci odběratelů s distributory, a tak
vylučuje nezbytnost vedení přehledu a odběru prázdných palet.

CHEP dřevěná
europaleta
1200 x 800 x 144 mm

Dřevěná půlpaleta
s kovovými vzpěrami
800 x 600 mm (typ DHP)

Barva: CHEP modrá
Dřevo: vysoká kvalita z vybraných druhů dřevin
Kovové vzpěry: pozinkovaná ocel
Středové vzpěry: plast
Nátěr: na vodní bázi, splňuje platné právní evropské předpisy
Hřebíky: standardní nebo kroucené vždy označené
logem CHEP, splňující standardy evropské legislativy
z oblasti těžkých kovů.
Hmotnost: v průměru 13 kg
Nosnost: CHEP doporučuje maximální zatížení 500 kg
na půlpaletu. V případě stohování naložených palet na
pevném podkladu nesmí být zatížení vyšší než 2000 kg.
Prázdné palety se mohou stohovat až do výšky 26 palet.
Charakteristika:
• usnadňuje cross-docking (dodávka bez skladování)
a zkracuje dobu skladových zásob
• zvyšuje atraktivitu prezentace výrobků, ideální pro použití v úzkých uličkách obchodů
• umožňuje rychlé, snadné a efektivní doplňování zboží –
eliminace výpadku zboží (OSA)
• zaručuje stabilitu při skladování a přepravě nákladu díky
vysoké kvalitě a odolné konstrukci
• snižuje prostoje na výrobních linkách a díky tomu má vliv
na plynulost výroby a balení

CHEP půlpaleta
800 x 600 x 163 mm

Přehled základních palet CHEP
Plastová displejová paleta

600 x 400 mm (typ displejová)

Barva: CHEP modrá
Materiál: 100% recyklovatelný polypropylen (PP), paleta
je vysoce odolná proti oděru, má jednolitou konstrukci
(bez kovové výztuhy), jež zaručuje bezpečnost
Hmotnost: v průměru 1,9 kg
Nosnost: CHEP doporučuje maximální zatížení 250 kg
na paletu. V případě stohování naložených palet na pevném podkladu nesmí být zatížení vyšší než 800 kg.
Prázdné palety se mohou stohovat až do výšky 30 palet.
Charakteristika:
• zvyšuje účinnost prezentace výrobků a značky v rámci
druhotného vystavení na prodejně – výrazný efekt
na zvýšení prodejů
• jednoduchá manipulovatelnost i s předbaleným stojanem, stabilita zaručuje bezpečné vystavení displeje
na prodejně
• eliminace výpadku zboží (OSA)
• snadné a rychlé doplnění promočního místa v rámci prodejny (uchycení Blue Click umožňuje okamžité zakliknutí kartonového stojanu do podstavné palety)
• uhlíkově neutrální – v případě poškození se paleta rozemele na granulát, ze kterého se vytvoří paleta nová

CHEP plastová displejová paleta
600 x 400 x 145 mm

Dřevěná paleta – anglický
rozměr
1200 x 1000 mm (typ průmyslová)

Barva: CHEP modrá
Dřevo: vysoká kvalita z vybraných druhů dřevin
Nátěr: na vodní bázi, splňuje platné evropské právní předpisy
Hřebíky: standardní nebo kroucené, vždy označené
logem CHEP, splňující standardy evropské legislativy
v oblasti těžkých kovů
Hmotnost: v průměru 28 kg
Nosnost: CHEP doporučuje maximální zatížení 1500 kg
na paletu. V případě stohování naložených palet na pevném podkladu nesmí být zatížení vyšší než 6000 kg.
Prázdné palety se mohou stohovat až do výšky 40 palet.
Charakteristika:
• preferovaná při exportních dodávkách do Velké Británie
a Irska
• zaručuje stabilitu a bezpečnost nákladu, a to i při velkém
zatížení
• zvyšuje plynulost řetězce dodávek v automatizovaných
výrobních a skladovacích systémech
• zaručuje plynulost při dodávkách výrobků k odběrateli
v období zvýšeného prodeje
• snižuje náklady řízení palet včetně nákladů na opravy,
kontrolu a zpracování odpadu

CHEP dřevěná UK paleta
1200 x 1000 x 144 mm

Kontakt:
CHEP Česká republika
Karla Engliše 3219/4
150 00 Praha 5
Tel: +420 255 799 910
www.chep.com

Move more with less.

