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ZMNIEJSZANIE NASZEGO WPŁYWU DZIAŁALNOŚCI NA ŚRODOWISKO

System zwrotów palet
Palety drewniane są używane w przypadku większych dostaw, ale późniejsze 
postępowanie z nimi nie jest takie proste. Wiemy, że niechciane palety są uciążliwe, 
stanowią też zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa na miejscu składowania. 
Ciągle wzrastające koszty transportu i niedobory surowców mają wpływ na 
dostawy drewna. Dlatego opracowaliśmy rozwiązanie korzystne dla wszystkich: 
system zwrotów palet, który zmniejsza ślad środowiskowy i umożliwia wielokrotne 
wykorzystanie zasobów palet. Liczymy na Twój udział.
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W ciągu ostatnich dwóch lat koszty palet drastycznie wzrosły, osiągając 
rekordowe wartości. W sierpniu 2021 r. koszty drewna wzrosły o 98 procent  
w porównaniu z tym samym okresem w 2020 r.

SYSTEM ZWROTÓW PALET ARMACELL

ZMNIEJSZANIE NASZEGO  
WPŁYWU DZIAŁALNOŚCI NA ŚRODOWISKO

System zwrotów palet ma na celu ochronę przed 

wzrostem kosztów w przedsiębiorstwie i pozwala 

na zmniejszenie ilości odpadów. W całej Europie 

zorganizowaliśmy punkty zwrotów palet, które 

będą funkcjonować od 1 kwietnia 2022 r. Koszt 

palet, które zostaną użyte do spakowania towaru, 

zostanie uzwględniony jako odrębna pozycja na 

fakturze. Zależy nam na zmniejszeniu negatywnego 

wpływu na środowisko poprzez wielokrotne 

używanie tych samych palet, które od tej chwili 

mogą do nas Państwo zwrócić. Zwiększając 

swój wkład w ochronę środowiska jednocześnie 

odzyskując pierwotnie wniesione opłaty za palety. 

W całej Europie obowiązują te same warunki 

zwrotów oraz prosty proces weryfikacji jakości 

palet.

  
// Palety można zwrócić do jednego z kilku punktów - w Polsce - Armacell Środa Śląska.
//  Koszty transportu zwracanych palet - po stronie Zwracającego.  
//  Na Państwa indywidualne życzenie Armacell może również zorganizować odbiór palet - 
koszty transportu będą refakturowane na Państwa.
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ZMNIEJSZANIE NASZEGO  
WPŁYWU DZIAŁALNOŚCI NA ŚRODOWISKO

PROCES ZWROTÓW PALET

1. Skontaktuj się z lokalnym działem 
obsługi klienta Armacell i poinformuj  
o ilości palet do zwrotu.

3. Przekazujemy informację o 
ilości palet, które przeszły 
pozytywnie proces weryfikacji,  
i za które dokonamy zwrotu.

4. Ostatnim elementem tego 
procesu jest wystawienie faktury 
korygującej za wszystkie palety 
spełniające kryteria jakościowe.

2.  Aby zwracane palety mogły uczestniczyć 
w dalszym obrocie, przechodzą proces 
weryfikacji jakości w naszym magazynie.
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PALETY, KTÓRE SĄ PRZYJMOWANE DO ZWROTU PRZEZ ARMACELL

Standardowa paleta Armacell 2100 x 1200 mm Paleta 1600 x 800 mm

Paleta zwykła 1200 x 800 mm Paleta 800 x 800 mm (stosowana przy 
dostawach Tubolit Split&DuoSplit)

PALETY, KTÓRE NIE PRZEJDĄ POZYTYWNEJ WERYFIKACJI

Powyższe przykłady ilustrują niektóre przypadki, które z 
przyczyn jakościowych nie nadają się już do dalszego obrotu  
i nie zostaną przyjetę przez Armacell. 

Złamana deska Brak elementów palety Uszkodzone/złamane deski

Tylko palety marki Armacell  
(A jak Armacell i numer lokalizacji,  
np. A 1010 = Münster)

5 Deckbrett
3 Querbrett
9 Klotz
3 Bodenbrett

18 Ringnagel DIN68153
18 Ringnagel DIN68153
12 Nietnagel  DIN1143

800 x 18 x 80
800 x 22 x 80
80 x 80 x 80

800 x 18 x 80

3,4x70
3,4x80
2,5x40

erstellt durch:
Kösters

Datum:
27.02.2014 Art.-Nr.: 101010-027

Einschnitt-Toleranzen:
Bretter (L/B/S)+0-5mm/+2-5mm/+2-2mm
Kanth. (L/B/S)+0-5mm/+0-5mm/+0-5mm
Holz: Nadel-/Laubholz GKL I-III

Diese Zeichnung unterliegt dem Schutz des §2 Nr. 7 Urheberschutzgesetz. Sie darf nur
mit unserer Genehmigung veröffentlicht, vervielfältigt oder weitergegeben werden.

Stückliste: Abmessung:

2x Kennzeichnung
gegenüberliegend

A
1010

8080

80
0

800 18 22

80 18

80

Sonstiges:
02/2022: Einbrand "A" + "1010"



Więcej informacji na temat listy kwalifikujących się 
krajów można znaleźć na naszej stronie internetowej 
www.armacell.eu.

KRAJE ZAANGAŻOWANE W PROGRAM  
OCHRONY ŚRODOWISKA
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Numer SAP Rozmiar palety/typ Zwrot

3001681 2100 x 1200 mm (Standardowa paleta 
Armacell)   PLN 119

3004215 1200 x 800 mm (Paleta zwykła)  PLN 82

3004218 1600 x 800 mm  PLN 87

3004216 800 x 800 mm (Paleta Tubolit  
Split&DuoSplit)   PLN 59 

Aktualne ceny stosowanych przez nas palet zarówno podczas 
fakturowania, jak i zwrotu. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku,  
ceny mogą ulec zmianie.

AKTUALNE CENY stan na 1.04.2022r.  

 

Korzystaj z pomocy naszego 
serwisu obsługi klienta.
Na całym świecie nasi klienci polegają 
na naszych przedstawicielach 
handlowych oraz doradcach 
technicznych.

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA 
DLA TWOJEGO BIZNESU

Numery SAP, które mogą zobaczyć Państwo na fakturze.



Wszystkie dane i informacje techniczne opierają się na wynikach uzyskanych w określonych warunkach zgodnie ze wskazanymi standardami badań. Pomimo 
podjęcia wszelkich środków ostrożności, aby te dane i informacje techniczne były aktualne, Armacell nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych 
ani domyślnych, co do dokładności, treści lub kompletności tych danych i informacji technicznych. Armacell nie ponosi również żadnej odpowiedzialności wobec 
jakiejkolwiek osoby wynikającej z wykorzystania wspomnianych danych. Armacell zastrzega sobie prawo do odwołania, modyfikacji lub zmiany tego dokumentu 
w dowolnym momencie. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Odpowiedzialność za profesjonalny 
i prawidłowy montaż oraz zgodność z odpowiednimi przepisami budowlanymi spoczywa na kliencie. Niniejszy dokument nie stanowi ani nie jest częścią prawnej 
oferty sprzedaży lub umowy. 

W Armacell Twoje zaufanie jest dla nas najważniejsze, dlatego chcemy poinformować Cię o Twoich prawach i ułatwić Ci zrozumienie, jakie informacje zbieramy  
i dlaczego Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak przetwarzamy Twoje dane, zapoznaj się z naszą Polityką ochrony danych.

© Armacell, 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, po których następuje ® lub TM, są znakami towarowymi Grupy Armacell. 
00600 | Armacell Pallets Return Policy I Flyer I 012022 I EMEA I EN MASTER

Aby uzyskać informacje o produkcie odwiedź:

www.armacell.eu

O ARMACELL
Armacell jako wynalazca elastomerycznych materiałów izolacyjnych oraz wiodący producent pianek technicznych wykorzystywanych do izolacji 

instalacji i urządzeń, bazuje na swoim bogatym doświadczeniu opracowując coraz to skuteczniejsze i technicznie doskonalsze rozwiązania z dziedziny 

izolacji termicznych i akustycznych. Wyroby firmy Armacell od lat stanowią trwałą wartość dla naszych klientów i każdego dnia znacząco przyczyniają 

się do poprawy wydajności energetycznej systemów instalacyjnych na całym świecie, zgodnie z naszą dewizą Making a difference  around the 

world. Zatrudniając 3200 pracowników w 24 zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w 16 krajach,  Armacell funkcjonuje w dwóch obszarach: 

Zaawansowanych Izolacji Technicznych oraz Pianek Technicznych. Skupiamy się na materiałach izolacyjnych stosowanych jako izolacja termiczna 

instalacji mechanicznych w budynkach i przemyśle, specjalistycznych piankach technicznych dla przemysłu, produkcji zaawansowanych pianek niskiej 

gęstości oraz aerożelu nowej generacji. Więcej informacji na stronie: www.armacell.com. 


