PALETY R-B
WIELOKROTNEGO
UŻYTKU
Czy wiesz, że…
- palety drewniane oraz opakowania typu „big-bag”, które
wykorzystujemy do składowania wyrobów gotowych, są
opakowaniami wielokrotnego użytku,
- posługując się opakowaniami wielokrotnego użytku w
codziennym życiu chronisz środowisko naturalne poprzez
ograniczenie zużycia surowców a także poprzez ograniczenie
emisji zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby występujących w
procesie produkcji opakowań,
- dbając o dobry stan techniczny, czystość palet wielokrotnego
użytku oraz o powtórne wykorzystanie palet wspólnie
ograniczamy produkcję nowych palet a co za tym idzie
zapobiegamy m.in. wyrębowi lasów, zużyciu stali, zużyciu
wody, emisji CO2 do atmosfery…

WSPÓLNIE
CHRONIMY
ŚRODOWISKO

Informacja na temat transportu, rozładunku, przechowywania oraz przygotowania
do zwrotu palet i opakowań wielokrotnego użytku przeznaczonych do składowania
wyrobów produkowanych przez REM-BUD sp. z o.o.:









ustawiaj palety na płaskiej powierzchni podłogi pojazdu aby nie pękały w trakcie transportu,
zadbaj aby palety były rozładowywane lub przemieszczane z wykorzystaniem
specjalistycznych wideł (elastyczne pasy i uchwyty ściskające niszczą palety),
upewnij się, że palety są ustawiane w trakcie rozładunku a później przechowywane na
stabilnym podłożu (najlepiej utwardzonym). W razie konieczności przygotuj miejsce
składowania poprzez osuszenie miejsca składowania lub poprzez rozłożenie materiału
izolującego palety od podłoża (możesz wykorzystać drewniane deski, płyty OSB, kostki
brukowe z palet, materiały izolacyjne rozwijane z rolki np. papy dachowe),
przestrzegaj terminu zwrotu palet tj. maksymalnie 60 dni od daty dostawy lub odbioru
produktów. Jeżeli oddasz palety wcześniej to wcześniej otrzymasz zwrot kaucji za palety i
paleta wcześniej zostanie przez nas powtórnie wykorzystana,
napraw paletę prostymi środkami (deski drewniane, gwoździe, młotek, piła do drewna) jeśli
została w jakiś sposób uszkodzona,
usuń zabrudzenia desek oraz legarów (rygli), które mogły powstać na budowie.

Wygląd Opakowań zwrotnych możliwych do zdania w REM-BUD spółka z o.o.:











paleta posiada widoczne oznaczenie R-B (naniesione wyłącznie przez REM-BUD spółka z
o.o.); paleta nie jest uszkodzona a jej ogólny stan techniczny nie odbiega od stanu
początkowego w jakim została wydana z magazynu REM-BUD sp. z o.o.; paleta może nosić
ślady normalnego zużycia (zmiana koloru drewna itp.),
w palecie NIE może brakować całych desek, legarów (rygli) oraz NIE może brakować żadnych
fragmentów desek i legarów (rygli),
palety muszą być ułożone jedna na drugiej legarami (ryglami) do dołu,
legary (rygle) czyli dolne belki palet oraz deski palet muszą być pozbawione zanieczyszczeń
pochodzących ze składowania palety w miejscu zabudowy wyrobów na nieutwardzonym
podłożu. Palety w magazynach REM-BUD sp. o.o. są składowane na powierzchniach
utwardzonych i są pozbawione zanieczyszczeń w postaci fragmentów roślin, gruntu itp.,
deski palet nie powinny nosić śladów nacięcia tarczami pił np. do cięcia betonu,
legary (rygle) czyli dolne belki nie mogą zawierać widocznych śladów pleśni i grzybów na
powierzchni ani w głąb drewna spowodowanych pozostawaniem palet przez dłuższy czas w
środowisku o podwyższonej wilgotności (tereny zielone, wilgotny grunt, zaniżenia terenu),
opakowania typu „big-bag” powinny posiadać oznaczenie R-B, nie może być uszkodzony
(rozerwany) materiał, opakowania powinny być pozbawione zanieczyszczeń pochodzących
ze składowania na nieutwardzonym podłożu w miejscu zabudowy.
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