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SAJTÓKÖZLEMÉNY
EPAL Euro raklap: Piacvezető szerep 105.5 millió raklappal 2016-ban
“EPAL ováblisban” igazi világmárkává nőtte ki magát az elmúlt három évben. A más
jelölésű Euro raklapok továbbra is kevésbé keresettek.
Düsseldorf, 2017. február 17 – 2016. évben rekord eredménnyel zárt az Európai Raklap
Szövetség. A teljes gyártást és javítást figyelembe véve 4.35%-os növekedés volt tapasztalható a
korábbi évhez képest. A gyártási számok 8.93%-kal 80.5 million EPAL Euro raklapra
emelkedtek, míg a javítás 1 millióval, összesen 25 millió javított EPAL Euro raklapra emelkedett.
Martin Leibrandt, az EPAL ügyvezetője szerint „lenyűgöző, hogy felül tudtuk múlni kiváló 2015.
évi eredményeinket. Nagyon büszke vagyok az EPAL engedélyes gyártóira és a Nemzeti
Bizottságokra, akik nélkül ez nem sikerült volna.”
Az elmúlt 3 évben az „EPAL oválisban” márka megerősödött és igazi sikertörténetté nőtte ki
magát a minőség, biztonság és fenntarthatóság tekintetében.
Az EPAL Euro raklapok minősége és biztonsága három pilléren alapul: a nemzetközileg
egységes szabványokon; a gyártás és javítás független, előre be nem jelentett és rendszeres
minőségbiztosításán; valamint a gyengébb minőségű és hamisított raklapok elleni jogi eljárások
sikerén.
Az "EPAL oválisban" márka nemzetközileg védett. Az "EPAL oválisban" márka hamisítása
büntető- és polgári eljárást vont maga után. Az EPAL együttműködik a különböző országokban
működő vámhatóságokkal, rendőrökkel és ügyvédekkel, hogy megakadályozza a hamisított
raklapok bekerülését a raklappiacra. Az EPAL Akadémia az EU külső határain tevékenykedő
vámtisztviselőket is folyamatosan képzi.
Az EPAL intenzív munkájának eredménye az, hogy csak kis mennyiségben érkezik hamis EPAL
raklap az európai paicra. Az EPAL Euro raklapok minősége magasabb, mint korábban
valaha.
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Az Európai Raklap Szövetség (European Pallet Association e. V.)
Az Európai Raklap Szövetség (European Pallet Association e. V.) 1991-ben alakult és mint az
engedéllyel rendelkező, EPAL/EPAL jelölésű raklapokat gyártók és javítók szervezete,
világszerte felel a független minőségellenőrzés biztosításáért. 2013. augusztus 1. óta az EPAL
szerződéses partnerei által gyártott raklapjain EPAL jelölés található mind a két tuskón az
oválisban. Az EPAL jelenleg 15 Nemzeti Bizottságon keresztül képviselteti magát 30 országban.
Mint szövetségnek, az EPAL-nak semmilyen kereskedelmi érdeke és befolyása nincs az ipari-,
kereskedelmi és logisztikai cégek döntésére.
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