
 

 

 

    

 

 

  
 

Náš článek je zaměřen na téma Udržitelnost – Jednocestné versus vícecestné palety.  

 

 

 

Kdy se vyplatí používat jednocestné palety?  

Paleta je vhodná především pro firmy, kterým se palety nevrací a nepotřebují kvalitní palety. Mají 

obecně nižší náklady na nákup. V poslední době se objevují také pod názvem one- way palety. 

 

 

Pro jaké případy jsou vhodné?  

Doporučuji používat pro zboží s nižší hmotností, a kdy není ze strany zákazníka kladen důraz pro použití 

vícecestných palet. Současně je možno vyrobit paletu dle různých požadavků zákazníka. 

 

 

A kdy se naopak vyplatí investovat do klasických vícecestných palet?  

Standardní jednocestné palety jsou doslova palety na jednu cestu – palety určené pro jedno použití. 

Do vícecestných palet se vyplatí investovat v případě, že zákazník nechce nebo nepotřebuje palety 

s vyšší nosností. Jedná se hlavně o případy převozu reklamních bannerů nebo krabice s lehkým zbožím.  

 

 

V čem jsou hlavní rozdíly? 

Na rozdíl od europalet mohou mít standartní palety s různou výškou, nosností a i konstrukcí. Nemají 

ořezané rohy ani vyfrézované náběhy na spodních deskách, a nejsou nijak označené. Palety nejsou 

normované. 

EPAL palety jsou výrobky, které na 100% dodržují kvalitu předepsanou normou. Všímejte si černě 

vypáleného platného číselného kódu z roku, které je aktuální a ten je unikátní pro každého, osvědčeného 

a důvěryhodného výrobce. 

 

 

Článek se týká tématu udržitelnosti. Co je podle vašeho názoru z hlediska udržitelnosti ideálnější – 

jednocestné nebo vícecestné (vratné) palety?  

Doporučuji vybírat typ obalu podle hodnoty zboží, které má obal nejen chránit, ale i bezpečně dodat. 

 

 

 



 

 

 

    

 

 

  
 

A jak se na trend udržitelnosti dívají odběratelé?  

U obalů momentálně dává většina zákazníků přednost nízkým cenám před kvalitnějšími, ale i dražšími 

paletami. 

 

 

Mají větší zájem o vratné palety?  

A hraje v tom roli pohled udržitelnosti?  

V dnešní době dávají zákazníci přednost zálohovaným obalům a hojně využívají možnosti vrácení 

nosičů a tím si sníží náklady na paletové hospodářství. 

Trendem posledních let je použití obalů z recyklovaných materiálů a tím dlouhodobé použití palet. 

Naše společnost, palety nejen vyrábí, ale i opravuje, čímž se opětovně dostávají do oběhu a tím to 

pomáháme chránit životní prostření. 

 

 

 

Jakým směrem tento trh směřuje? 

Dřevěné nosiče jsou oproti plastovým paletám mají šanci na několika obrátkové využití, tím že při 

poškození palety je možné ji opětovně opravit a poslat zpět do oběhu.  

 

 

V médiích se píše i o interaktivních paletách, které nejsou jen podkladem pro náklad, ale i nosičem 

informací schopným komunikovat s decentralizovanou sítí, což souvisí s tématem průmysl 4.0. 

Jakou z tohoto pohledu vidíte budoucnost palet a paletových hospodářství? 

Výhodou je monitorování cesty a stavu výrobku na paletě.  

Tento systém je spíše vhodný pro firmy, které převáží dražší zboží nebo např. pro námořní dopravu. 

Obecně lze říci, že doporučuji pro převoz zboží v tomto případě, kdy jakákoliv chyba obalu plně ohrozí 

doručení zásilky. 

 

 

 

 


