Kdy se Firmám vyplatí si nechat paletu opravit a kdy je výhodnější si koupit paletu novou?
Problematika obalů patří ke složitým tématům, velmi často se na obaly neklade dostatečná pozornost a
všude jsou předmětem úspor. Většina firem se pouští do rizika a snaží se nakupovat co nejlevnější palety
například od necertifikových dodavatelů a různých pochybných „překupníků u cesty“, kteří palety
prodají budˇ poškozené za nižší cenu, nebo opraví způsobem, že paleta neodpovídá normě UIC 435-2.
Dalším častým případem je, že firmy nechávají v oběhu již poškozené palety a jejich neustálou
manipulací dochází k opakovanému poškození. Pak se již bohužel paleta stane neopravitelnou. V jiných
případech též palety nakupují lidé bez dostatečné znalosti, kteří nevědí, co mají nakupovat a uvádějí tak
svoji společnost do skrytých rizik. Věřím, že díky správné osvětě se s těmito příklady budeme setkávat co
nejméně, v mém zájmu je, zveřejnit co možná nejvíce poznatků a zajistit tak větší bezpečnost osob a
zboží.
Většinou si firmy v konečném důsledku vůbec neuvědomují, že při spolupráci s levnými
„překupníky“ mohou dokonce ztratit zakázku či samotného zákazníka a také to, že obal je již v dnešní
době součástí vizitky firmy.

Se zákazníky naší firmy konzultuji typ zboží, který bude na paletu umístěn, jakou by měla mít paleta
nosnost, dále tvar a rozložení zboží na paletě. Velmi důležitým aspektem jsou také požadavky klienta
našeho zákazníka, cílová stanice zboží a v neposlední řadě je nutné vzít v potaz, že použitá paleta ztrácí
časem svou nosnost. Pokud se shodneme, že je lépe zvolit použitou paletu, lze ji opravit v případě, že
má maximálně 4-5 prvků poškození (cena se pohybuje podle rozsahu). Velmi oblíbeným příkladem, jak
získat co nejrychleji funkční palety, je, že zákazník dodá palety poškozené a hned si odváží palety
opravené a navíc certifikované naší společností.

V případě, že je na paletu kladen velký důraz a paleta například putuje se zbožím do třetích zemí nebo je
použitá v potravinářském či chemickém průmyslu a pokud bude zatížena větším nákladem a se zbožím
stohována, doporučuji jednoznačně zvolit paletu novou a certifikovanou.

Jaké závady jsou na paletách nejčastěji zjišťovány a které z nich lze ještě opravit a které už ne?
Nejčastější závadou jsou rozhodně puklé špalky, prasklé krajní svlaky, vyčnívající spojovací materiál a
rozbité desky na spodní části palety.
Opravuje se výměnou za nové komponenty, na které je kladeno spousta požadavků na označování,
kontrolu kvality, způsobů fytosanitárního ošetření a taktéž certifikace společnosti, která provádí opravy.
Za neopravitelnou se považuje paleta s přeraženým středovým svlakem a paleta, která má poškozených
více než 5 prvků. Výměna tolika komponentů je již finančně nákladná a oprava by přesáhla cenu nové
palety.

Jsou některé závady zbytečné? Mohli by jim firmy dle vašich zkušeností zabránit?
Palety bývají nejčastěji poškozeny během nakládání a vykládání zboží vysokozdvižným vozíkem.
Dalším případem, kdy dochází ke znehodnocení palety je pád z vysoké výšky a prudký náraz. Zabránit
poškození palet je možné šetrným zacházením a profesionálním přístupem osob, kteří s paletami
přijdou do styku.

Lze nějak předcházet tomu, aby se palety poškozovaly?
Například vhodným skladováním. Palety je dobré umístit v krytém, zastřešeném prostoru. Kvůli
povětrnostním vlivům dochází k přirozenému snižování kvality, např. tmavnutí a následkem opakované
vlhkosti pak k sesychání. Při dlouhodobém setrvání na venkovním prostranství se na paletě projeví v
konečné fázi hniloba dřeva. Paleta se tak stává nepoužitelnou a považuji za nutné ji zlikvidovat.

Lze předcházet nějakému typu poškození? Co byste firmám doporučili?
Předcházet poškození palet, lze například řádným proškolením pracovníků, kteří s paletami manipulují,
tím si mohou společnosti ušetřit nemalé množství finančních prostředků.

Spatřujete v péči o palety nějaké trendy?
Velká část našich zákazníků již ví, že kvalitní palety zrcadlí úspěch společnosti, proto od nás požadují
kvalitní palety skladované v odpovídajících podmínkách.

