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Характеристики, предимства и маркировки на EPAL европалетите 

 

 Защо трябва да изберем палети с маркировка за качество EPAL? 

Знакът за качество EPAL, който се поставя върху европалетите, удостоверява че те се 

контролират от Европейската Палетна Асоциация /EPAL/, както и от независим контролен орган. 

Тези палети гарантират пълна сигурност при работа с тях, както и безпроблемно транспортиране 

и съхранение на стоки и материали, независимо дали става въпрос за локалното им ползване 

или глобалното придвижване и разпространение. Само палети с одобрено качество от EPAL, и 

преминали съответния качествен контрол,  могат да бъдат законно маркирани с овалния знак: 

 

 Как са маркирани EPAL палетите? 

Следните отличителни знаци характеризират EPAL европалетите: 

            

1. EPAL овален печат върху лявото ъглово блокче по дължината на палета и от двете 

страни. 

2. IPPC маркировка на средното блокче по дължината на палета и от двете страни. Тази 

маркировка е в съответствие с националните регламенти за растителна защита 

(задължителна от януари 2010). Подробности в точки 7, 8, 9 и 10. 
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3. Маркировка EPAL или EUR. След 01 август 2013, печат EPAL се поставя и на четирите 

ъглови блокчета. Палети, произведени преди 01 август 2013, са с маркировка EUR на 

дясното ъглово блокче по дължината на палета и от двете страни. 

4. Закръглени горни ръбове /фаски/ на долните дъски. И трите долни дъски са със 

закръглени горни ръбове и от двете си страни /общо 6 фаски/. Това съществено улеснява 

работата и достъпа от двете страни на палета. 

5. Стандартизирани и одобрени от EPAL пирони, които имат идентификационна две-

буквена маркировка върху главите си. Всеки палет се състои от общо 78 пирона, което 

гарантира максималната му здравина и устойчивост. 

6. Качество на дървесината. За да се гарантира товароносимост и стабилност, дъските и 

трупчетата не трябва да бъдат сцепени/счупени, задължително е да няма остатъци от 

дървесна кора и други дефекти. Дървеният материал задължително се изсушава и 

третира термично. 

7. Код на държава и регион /област, община или град/ и номер на сертификат, издаден от 

съответната национална Служба по фитосанитарен контрол. 

8. Контролна скоба върху едно от средните блокчета по дължината на палета. Тя е 

доказателство за гарантирано качество и автентичност, както и за преминат успешно 

качествен контрол от независим контролен орган. Скобата е с маркировка EPAL по 

средата и може да бъде черна или жълта. 

 

         
 

9. Ремонтираните EPAL европалети са маркирани със специален пирон на едно от 

средните блокчета по дължината на палета, което удостоверява че съответният е 

ремонтиран. Ремонт могат да извършват само лицензирани от EPAL фабрики за тази 

дейност. Маркировъчният пирон е с обозначение на държавата /отгоре/, овален печат 

EPAL /по средата/ и номер на лиценз на ремонтната фабрика /отдолу/. 

 

10. Код на производител - номер на лиценз (XXX), година на производство (Х – последната 

цифра от годината, напр. 2016 - 6), месец на производство (ХХ) 

 

 

 

БГР Палетна Асоциация 
Национален Комитет EPAL – България, Гърция, Румъния 

М: 0887 533 722, Т: 02 484 03 41, Ф: 02 484 03 43 
София 1680, бул. България 58, сграда “Жаклин”, бл. В, ет. 4, офис 24 

office@epal-balkan.org 
www.epal-balkan.org 
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