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Oznaczenia palet EUR produkowanych do połowy 2013 roku oraz oznaczenia kolei
nadających licencje i rodzaje klamer kontrolnych znajdują się na stronie: www.uic-eur.pl
W palecie mogą występować wsporniki zarówno z drewna litego jak i rozdrobnionego.
* Palety produkowane przed tą datą są nadal dopuszczone do obrotu, pod warunkiem spełnienia kryteriów jakościowych.

Palety EUR są produktem markowym i podlegają ochronie przez Ustawę Prawo Własności Przemysłowej!

Standard palet EUR zdefiniowany jest w Kodeksie UIC 435-2

Palety EUR posiadają następujące cechy charakterystyczne:
- ściśle określone wymiary zewnętrzne oraz wymiary poszczególnych elementów;
- oznaczenie na prawym i lewym wsporniku - zgodne z tabelą powyżej;
- oznaczenia alfanumeryczne na środkowym wsporniku wg następującego wzoru:
  NNN-R-MM (numer licencji producenta - rok produkcji - miesiąc produkcji);
- posiadają klamrę kontrolną na środkowym wsporniku (bezwzględnie dla palet nowych) lub gwóźdź certyfikujący 
  (bezwzględnie dla palet naprawionych);
- równe ścięcia wszystkich czterech narożników palety na całej jej wysokości.

Palety EUR muszą obowiązkowo przejść termiczną obróbkę fitosanitarną, co potwierdza oznaczenie IPPC na środkowym wsporniku.
Wilgotnść nowych palet nie może przekraczać 22%. 

Palety po naprawie muszą nadal spełniać kryteria techniczne i jakościowe.   

Wymiary elementów palety EUR:

Wszystkie wymiary w milimetrach, zgodnie z Kodeksem UIC 435-2.       

KARTA OCENY PALET:
cechy prawidłowej palety EUR         

Szary kolor palety, będący skutkiem naturalnego procesu starzenia się 
drewna, nie wpływa ujemnie na jej właściwości.

Przykładowe zdjęcie palety rocznej Przykładowe zdjęcie palety trzyletniej 

Przykładowe zdjęcie palety pięcioletniej Przykładowe zdjęcie palety siedmioletniej
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Oznaczenia palet EUR   ( l icencja  od połowy 2013  r. )*
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