Ceny palet biją rekordy

nimalizowanie kosztów transportu oraz maksymalizację przestrzeni magazynowej (magazynowane palety drewniane vs

Ceny palet rosną w zastraszającym tempie, głównie za sprawą

stopki przyklejane do opakowania produktu). Kolejną zaletą

rozwoju rynku e-commerce, który spowodował zwiększenie

jest fakt, że po dostarczeniu palety do miejsca docelowego

popytunapalety.Jednocześnie,przyrosnącychcenachsurowców

stopy paletowe mogą zostać w prosty sposób zutylizowane

(w przypadku palet głównie drewna) oraz zwiększającej się

– wiele sklepów posiada prasy do papieru, które bez problemu

świadomości ekologicznej konsumentów, należy zastanowić

poradzą sobie z naszym produktem.

się nad alternatywami dla palet drewnianych, przede wszystkim

Firma Asiapack.pl

europalet EPAL, z dostępnością których firmy obecnie mają
problemy.

Asiapack.pl, oferująca wytrzymałe stopy do palet, jest polską
firmą rodzinną. Rozpoczęła działalność w lutym 2000 r. jako
firma handlowa. Od 2007 r. – jako jedna z pierwszych firm
w Europie – rozpoczęła produkcję wypełnień papierowych
w technologii plastra miodu. Obecnie posiada trzy niezależne
oddziały na terenie Warmii i Mazur. Swoje produkty eksportuje
do wszystkich krajów Europy, a jej odbiorcami są najwięksi
gracze na rynku.

Czym tak naprawdę jest „plaster miodu”?
Inspirację dla struktury
plastra miodu w przemyśle
stanowi natura. Powszechnie znany jest pszczeli pla-

Ekologiczne i wytrzymałe
papierowe stopy do palet

ster miodu, jednak ta struktura występuje naturalnie
również w kościach, skałach,

Spośród wielu rodzajów palet (m.in. metalowe, plastikowe

łodygach roślin, czy pniach

itp.) coraz większą popularnością cieszą się palety papierowe,

drzew. W przemyśle struk-

jednak ich piętą achillesową dotychczas były stopy paletowe.

turę plastra miodu wytwa-

Przy drastycznym wzroście cen papieru, palety z dotychczas

rza się z szerokiej gamy ma-

oferowanymi na rynku stopami okazywały się często równie

teriałów. Są to m.in. tworzy-

drogie, jak palety drewniane.

wasztuczne,aluminium,stal,

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie rozwiązaniami

czy też papier. Struktura pla-

ekologicznymi firma Asiapack.pl poszła o krok dalej – zapro-

stra miodu zarówno w na-

ponowała stopy paletowe do 50% lżejsze i jednocześnie bardziej

turze, jak i w przemyśle pozwala na zminimalizowanie zużycia

wytrzymałe.Dziękidobraniuodpowiednichparametrówpapieru,

budulca, zredukowanie masy, przy zachowaniu bardzo dużych

kleju, oczka oraz technologii produkcji, jesteśmy w stanie

wytrzymałości gotowego produktu. Wykorzystuje się ją na

zaoferować produkt uniwersalny, wytrzymujący bardzo duże

szeroką skalę nie tylko w opakowaniach, ale też m.in. w kon-

obciążenia i wpisujący się w obecne trendy.

strukcjach budowlanych, samolotów oraz statków kosmicznych.

Stopy paletowe wykonane w technologii plastra miodu
mogą służyć klientom nie tylko jako podstawa do palety z blatem

Joanna Trzcińska

z tektury o strukturze plastra miodu, ale też mogą być sklejone

Sales Manager

z blatem z tektury falistej lub przyklejone do samego opakowania produktu gotowego. Tak uniwersalne rozwiązanie
pozwala na wymierne oszczędności w przedsiębiorstwie, zmi-
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