
Headline goes here
Nasza sieć rozwija się na jakości, technologii i współpracy.

Doskonałość usług





Współpracujemy z międzynarodowymi firmami 
i solidnymi przewoźnikami, którzy myślą tak jak 
my i opierają swój biznes na jakości.

Nasz model Hub and Spoke umożliwił  
nam rozwinąć  się w sieć składająca się  
z ponad 400 Członków Regionalnych, którzy 
specjalizują się w szybkiej dystrybucji  
małych partii towaru.

Nasz europejski rozwój przynosi dodatkowe 
korzyści dla spektrum firm logistycznych  
na całym kontynencie i pomaga globalnie  
obsługiwać Klientów.

Doskonałość usług

Wstęp
Naszym celem jest zapewnienie elastycznego i solidnego 
rozwiązania transportowego.

„Współpracujemy z firmami które myślą 
podobnie, które podzielają naszą pasję 
do dostarczania niezrównanej usługi 
dystrybucyjnej, stawiającej Klientów 
i ich fracht w sercu wszystkiego.

„Nasze wiodące w branży: możliwości, 
wiedza i doświadczenie pomagają 
nam zapewnić Klientom najlepszą 
obsługę. Obietnica wzajemnie 
korzystnych relacji oznacza,  
że Członkowie Regionalni,  
Klienci i Partnerzy w Europie  
korzystają z naszej sieci”.

Hilary Devey CBE
Założycielka i Prezes Grupy Pall-Ex

„Dołączyliśmy do Pall-Ex, ponieważ mentalność była inna i chcieliśmy  
współpracować z siecią, a nie tylko pracować dla niej. W przeciwieństwie  
do wcześniejszych doświadczeń, firma Pall-Ex udowodniła, że promuje współpracę 
między siecią a Hubem Centralnym”.

„Bycie częścią sieci otworzyło nam nowy rynek i pozwoliło poszerzyć bazę Klientów”.

Robert Caen - 1st Class Transport
Członek Regionalny, Pall-Ex UK



Nasz model Hub and Spoke polega na sieci 
przewoźników, którzy odbieraja i dostarczają małe 
partie towaru na terenie za który są odpowiedzialni.

W naszym Hubie Centralnym, zlokalizowanym 
w centralnej Polsce,  konsolidujemy i sortujemy 
każdą przesyłkę, tak aby każdy Członek 
Regionalny skupił się tylko na odbiorach 
i dostawach na swoim terenie. Ta sprawdzona 
metoda pozwala nam szybko i w dobrej cenie 
oferować swoje usługi.

Z powodzeniem udało się zaimplementować ten model 
w całej Europie, aby rozszerzyć oferowany serwis. 
Niezależnie od tego, czy jest to półpaleta czy transport 
całopojazdowy, jesteśmy w stanie wesprzeć wszystkie 
Twoje potrzeby biznesowe.

Doskonałość usług

Co robimy
Nasz unikatowy model Hub and Spoke stanowi fundament 
efektywniejszej dystrybucji międzynarodowej.
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 1. Odbiór i konsolidacja
 Towary klientów są odbierane i konsolidowane  

w magazynach Członków Regionalnych (Depotach).

 

  Wczesne popołudnie - wczesny wieczór

 3. Sortowanie ładunków w Hubie Pall-Ex
 W Hubie Pall-Ex wszystkie ładunki są sortowane i …

  Połnoc - wczesny ranek

 2. Transport liniowy do Hubu
 Każdego dnia o wyznaczonej godzinie każdy  

Członek Regionalny przywozi do Hubu uprzednio 
skonsolidowane ładunki.

 

  Wczesne popołudnie - wczesny wieczór

 4. Transport liniowy z Hubu
 ...ładunki wychodzące są ładowane na pojazdy liniowe 

i wracają do magazynów Członków Regionalnych.

 5. Dostawa towaru do odbiorcy
 Samochody liniowe Członków Regionalnych wracają 

z Hubu. Towar jest rozładowywany, a następnie 
rozwożony do Klientów zgodnie z zamówieniem.

  Wczesny poranek - popołudnie
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Rozumiemy, że potrzeby logistyczne różnią się 
w zależności od firmy czy rynku. Firma Pall-Ex 
opracowała szereg kompleksowych usług, aby 
sprostać codziennie stawianym wyzwaniom.

Dostawa standardowa, dostawa czasowa 
z dodatkowymi opcjami są dostępne zawsze 
kiedy ich potrzebujesz.

   W 24 godziny przewieźć towar ze Szczecina  
do Rzeszowa? Bez problemu.

 Dostawa przed 10:00 rano w Giżycku?  
Damy radę.

 Wymagane auto z windą. Daj nam znać.

Konkurencyjne stawki dla zróżnicowanych 
rozmiarów palet.

Klienci nie muszą już płacić stałej stawki. Dajemy 
możliwość stworzenia indywidualnych cenników 
dla Klientów po atrakcyjniejszych cenach,  
od półpalety do ładunku całopojazdowego.

Konkurencyjne ceny dla przesyłek 
wielopaletowych, ładunków częściowych oraz 
całopojazdowych.

Nasz model Hub and Spoke rozwija się w oparciu  
o  codziennie transportowane przesyłki, zróżnicowane 
pod kątem kształtu, rozmiarów czy też rodzaju 
ładunku. Chcemy zrozumieć Twoje wymagania 
i upewnić się, że oferujemy najlepsze rozwiązanie.

Dedykowana obsługa Klienta

Komunikacja jest istotnym elementem każdej 
operacji. Doskonale rozumiemy potrzebę bieżącej 

informacji o lokalizacj i Twojego towaru. Dlatego 
nasz zespół ds. Obsługi Klienta, jest zawsze na 
miejscu, aby zapewnić najlepsze wsparcie.

Współpracujemy z naszymi Klientami i regularnie 
aktualizujemy stan ich przesyłek. Zapewniamy 
również indywidualne rozwiązania i niezawodną 
usługę dystrybucyjną niezależnie od miejsca, 
w którym znajduje się paleta.

Opcje euro palet

Czy też pracujesz w sektorze, w którym stosuje się 
europalety? Obsługujemy palety o podstawie Euro 
i przemysłowe.

Usługi handlu detalicznego

W celu zmniejszania wielkości przesyłek, optymalizacji 
dostaw, i zwiększenia częstotliwości wysyłek, Pall-Ex 
opracował usługę pomagającą znacznie obniżyć koszty 
związane ze sprzedażą detaliczną.

Możemy wysłać Twój towar z regionalnego 
centrum dystrybucyjnego za pośrednictwem  
naszej sieci bezpośrednio do sklepu w samym  
sercu miasta.

W przeciwieństwie do standardowej opcji 
transportowej, pomożemy nawet rozpakować towar.  
Możemy go również przesortować i dostarczyć  
do magazynu, oferując:

Oferujemy rozwiązania
Chcemy zapewnić najlepsze rozwiązanie dla Ciebie

Natychmiastowe oszczędności
Optymalizację stanów magazynowych
Zwiększoną wydajność
Ograniczenie ryzyka zawodowego i zdrowotnego
Niezawodność i elastyczność
Usuwanie opakowań

Doskonałość usług

Palety przemysłowe
siec krajowa w Polsce

Palety euro
siec krajowa w Polsce

EURO 
CIĘŻKA

PRZEMYSŁOWA 
CIĘŻKA

120 x 80  
x 220  

< 1200 kg

120 x 120  
x 220  

< 1200 kg

120 x 80  
x 220  

< 800 kg

120 x 100  
x 120  

< 600 kg

120 x 80  
x 120  

< 600 kg

120 x 80  
x 220  

< 400 kg

120x 100  
x 220  

< 400 kg

120 x 100  
x 220  

< 800 kg

120 x 100  
x 60  

< 150 kg

60 x 80  
x 60  

< 150 kg

EURO 
STANDARD

PRZEMYSŁOWA 
NISKA

EURO  
NISKA

PRZEMYSŁOWA 
STANDARD

EURO 
WYSOKA 

LEKKA

PRZEMYSŁOWA 
NISKA LEKKA PÓŁPALETA

PRZEMYSŁOWA 
WYSOKA 

LEKKA



Pall-Ex Connect oferuje usługi  
do następujących krajów:
 Albania
 Austria
 Białoruś
 Belgia
 Bośnia
 Bułgaria
 Chorwacja
 Czechy
 Dania
 Estonia
 Finlandia
 Francja
 Niemcy
 Grecja

 Węgry
 Irlandia
 Włochy
 Łotwa
 Litwa
 Luksembourg
 Macedonia 
 Malta
 Mołdawia
 Holandia
 Norwegia
 Polska
 Portugalia
 Rumunia

 Rosja
 Serbia
 Słowacja
 Słowenia
 Hiszpania
 Szwecja
 Szwajcaria
 Turcja
 Wielka Brytania
 Ukraina

Więcej informacji na temat usług 
międzynarodowych można uzyskać pod adresem 
info@pallex.pl lub na stronie www.pallex.pl

Palety przemysłowe Palety euro

Międzynarodowe wymiary palet

EURO  
CIĘŻKA

PRZEMYSŁOWA 
CIĘŻKA

120 x 80  
x 220  

< 1200 kg

120 x 100  
x 220  

< 1200 kg

120 x 80  
x 220  

< 800 kg

120 x 100  
x 120  

< 600 kg

120 x 80  
x 120  

< 600 kg

120 x 80  
x 220  

< 400 kg

120x 100  
x 220  

< 400 kg

120 x 100  
x 220  

< 800 kg

120 x 100  
x 80  

< 300 kg

120 x 80  
x 80  

< 300 kg

EURO

PRZEMYSŁOWA 
NISKA

EURO  
NISKA

EURO  
LEKKA

PRZEMYSŁOWA 
LEKKA NISKA

EURO  
NISKA LEKKA

PRZEMYSŁOWA 
LEKKA

Serwis Pall-Ex Connect działa już w ponad 38 krajach, a nasz zespół ds. Transportu Europejskiego pomoże Ci znaleźć najlepsze  
rozwiązanie dla Ciebie.

Nasza usługa obejmuje ujednolicone rozmiary palet i ciężarów dla całej Europy, jak również zintegrowane ogólnoeuropejskie rozwiązania IT: 
elektroniczne potwierdzenie dostawy, tygodniowe raporty KPI i dedykowane konto rachunkowe.

Chcemy wspierać rozwój Twojego biznesu w Europie. Jeśli masz jakieś dodatkowe wymagania lub chcesz porozmawiać o konkretnym 
elemencie usługi, daj nam znać.
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back to the member depot. They must then leave by a
pre-designated time.

Midnight - early morning

HU BD E POT

D E POT

D E POT

D E POT

5. Customer deliveryThe member depots vehicle returns from the hub.
The delivery freight is offloaded and then delivered
to the customer as required.

Early morning - afternoon

Customer collection
Customer delivery

Member depot(Circa 100 in UK)

Pall-Ex transhipment hub
Outbound line haul

Inbound line haul

Breakdown of operation

D E POT

1. Collection and consolidation Customers’ freight is collected and consolidated 
at each member depot. 

Early afternoon - early evening

HU BD E POT

D E POT

D E POT

D E POT

2. Inbound line haul to hub Each member depot line hauls their consolidated  
inbound freight to the Pall-Ex hub to arrive by a 
pre-designated time.

Early afternoon - early evening

D E POT

3. Cross-dock sortation at the Pall-Ex hub At the Pall-Ex Hub, all the freight is sorted and...

4. Outbound line haul - from hub...outbound freight is re-loaded for outbound line haul
back to the member depot. They must then leave by a
pre-designated time.

Midnight - early morning

HU BD E POT

D E POT

D E POT

D E POT

5. Customer deliveryThe member depots vehicle returns from the hub.
The delivery freight is offloaded and then delivered
to the customer as required.

Early morning - afternoon

Customer collection
Customer delivery

Member depot(Circa 100 in UK)

Pall-Ex transhipment hub
Outbound line haul

Inbound line haul

HUB

HUB

HUB

HUB

PRZEMYSŁOWA



Widoczność i niezawodność 

Trace Now: nasza aplikacja na Androida zapewnia pełną 
kontrolę Członkom Regionalnym, poprzez bardzo elastyczne 
i opłacalne rozwiązanie generujące potwierdzenie dostawy 
(POD). Notatki i zdjęcia przesyłki są szybko i łatwo dodawane 
do raportów POD, a szczegółowe informacje o przechwytywaniu 
danych POD są automatycznie zapisywane w obszarach, 
w których sieć komórkowa jest niedostępna. 

SMS e-POD: Ta usługa wiadomości tekstowych umożliwiająca 
naszym kierowcom zgłaszanie przesyłek poprzez wysyłanie 
tekstów wybranych kodów z dowolnego urządzenia mobilnego, 
w tym urządzeń PDA. Zapewnia to dostarczanie w czasie 
rzeczywistym lub gromadzenie informacji umożliwiających 
Członkom Regionalnym dalsze śledzenie przesyłek.

Web widget: Nasz łatwy w obsłudze widget śledzenia przesyłek 
jest dostępny jako prosty fragment kodu, łatwy do zainstalowania 
na dowolnej stronie. Dodanie tego kodu do Twojej witryny 
zachęca całą bazę Klientów do przeglądania witryny w celu 
uzyskania aktualnych informacji dotyczących ich przesyłek. 

Pall-Ex posiada wiele łatwych w obsłudze narzędzi, które umożliwiają śledzenie 
przesyłek oraz raporty dotyczące przesyłek na całej trasie ich podróży.

Nasz w pełni zintegrowany system informatyczny dostosowuje wymagania całej naszej sieci i każdego Członka 
Regionalnego na jednej platformie. Użytkownicy mogą używać tego systemu do własnych działań, a zaawansowana 
funkcjonalność pozwala na dzielenie się pracą bezpośrednio z innymi Członkami Regionalnymi lub poprzez 
Hub Centralny.

Interakcja w czasie rzeczywistym pomiędzy wszystkimi użytkownikami jest zawsze aktualna i zapewnia widoczność 
przesyłek za pomocą jakiegokolwiek sprzętu z podłączeniem do Internetu. Platforma oparta na “chmurze” ma przyjazny 
interfejs, dzięki któremu użytkownicy mogą od razu wyświetlić podstawowe informacje. System udostępnia również 
Członkom Regionalnym dane do bardziej szczegółowej analizy, pozwalając im wejść w szczegóły każdej przesyłki.

Nasze kompleksowe rozwiązanie do zarządzania logistyką napędza całą 
sieć oferując najwyższy poziom skutecznej obsługi i widoczny dla naszych 
Członków Regionalnych i Klientów.

Doskonałość usług



Działanie sieci paletowej jest najskuteczniejszą 
formą transportu drogowego. Ponieważ Pall-Ex 
działa w modelu gdzie najbliżej zlokalizowany 
Członek Regionalny odbiera i dostarcza towar,  
to liczba przejechanych kilometrów znacznie się 
zmniejszyła. Efekt modelu sieci paletowej jest 
taki, iż każdego dnia po drogach Wielkiej Brytanii 
porusza się o 830 pojazdów mniej*.

Te czyste i bardziej ekologiczne efekty naszej 
pracy jasno ilustrują społeczną odpowiedzialność 
firmy Pall-Ex (CSR) i odgrywają kluczową rolę 
w pozyskiwaniu nowych Klientów. Dziś wiele 
koncernów wybiera firmę Pall-Ex i jej Członków 
Regionalnych, rezygnując z bardziej tradycyjnych 
metod dystrybucji. Ograniczenie ilości pojazdów 
własnych powoduje oszczędność kosztów 
i korzyści dla środowiska.

Pall-Ex w społeczności

Hilary Devey, założycielka i Prezes firmy Pall-Ex, 
zawsze wierzyła w CSR.

Ochrona środowiska, wspieranie wartościowych 
akcji i pomaganie w projektach społeczności 
lokalnej, leży w centrum wartości, które są dla  
Pall-Ex ważne.

W 1996 r. firma Pall-Ex uruchomiła system 
“Penny-a-Pallet” w Wielkiej Brytanii, który 
doprowadził do regularnego zasilania funduszy 
i zaufanego wsparcia na rzecz organizacji 
charytatywnych, takich jak Transaid i Carers Trust. 
Do tej pory firma Pall-Ex przekazała setki tysięcy 
funtów za pośrednictwem tego programu, a także 
zdobywała dodatkowe fundusze dzięki naszym 
firmowym wydarzeniom.

90%
średnie wypełnienie paletowe aut w sieci 
Pall-Ex w porównaniu do 73% w przypadku 
innych sieci paletowych i 51% w przypadku 
tradycyjnych systemów transportowych.*

837
liczba pojazdów, które zostały  
wycofane z dróg przez sieci paletowe  
w ujęciu dziennym.*

12%
Szacowana poprawa zużycia paliwa 
oraz redukcji emisji CO2 w nowych, 
aerodynamicznie zaprojektowanych 
naczepach.*

Doskonałość usług

Dbamy
Badania rządowe dowiodły, że model sieci paletowej zapewnia bardziej 
skuteczną metodę dystrybucji towarów,  
przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu emisji CO2 w transporcie.

„Program Pall-Ex “Penny-a-Pallet”, opracowany przez CEO Hilary Devey, jest niezwykle nowatorski. 
Program wraz z innymi darowiznami Pall-Ex i osobistym wkładem w  pozyskanie funduszy przez 
Hilary wygenerował ponad 210 000 GBP od pierwszego dnia. Ta zadziwiająca suma pomogła wielu 
osobom żyć zdrowszym, bardziej niezależnym i zrównoważonym życiem. Jesteśmy wdzięczni  
za wsparcie od Hilary i Pall-Ex “.

Gail Scott-Spicer

Carers Trust CEO

Aerodynamicznie zaprojektowane przyczepy Wózki widłowe z gazem ziemnym

* Statystyki pochodzą z Departamentu Transportu w 2004 roku. 
Badanie transportu drogowego

* Na podstawie danych statystycznych z 2016 r.



Firma Pall-Ex zapewnia przewoźnikom wysokiej 
jakości rozwiązania transportowe, które mogą 
oferować swoim Klientom. Klienci korporacyjni 
korzystają z naszego solidnego modelu Hub and 
Spoke dla zwiększenia efektywności swojej 
dystrybucji i wspierania ich potrzeb biznesowych.

Dla przewoźników w całej Europie, którzy myślą 
tak jak my, pracujemy nad wzmocnieniem naszej 
współpracy i rozwiązań międzynarodowych. 
Opieramy się na etosie, profesjonaliźmie Pall-Ex 
i wysokiej jakości obsłudze.

Doskonałość usług

Jak działa partnerstwo
Wierzymy we wzajemnie korzystne relacje.

Dorica Express: Członek Regionalny  
Pall-Ex Italia

„Firma Dorica Express SRL powstała w lutym 
2009 roku. Zostanie Członkiem Regionalnym 
Pall-Ex Italia wydawało się fantastyczną 
okazją, aby sprostać wysokim wymaganiom 
rynku dystrybucji małych partii towaru. 
Początek był ogromnym wyzwaniem dla nas 
i naszego personelu. Nasz wielki entuzjazm 
i wola odniesienia sukcesu, pozwoliło nam 
sprostać wszelkim przeciwnościom.

Siła sieci jako całości, była ogromną siłą dla 
nas jako niezależnego przewoźnika. Jesteśmy 
niezmiernie wdzięczni naszym Klientom 
za wiarę w nas i oczywiście Pall-Ex Italia 
za ich staranność i dokładność w wyborze 
tylko najlepszych firm do sieci.

W pierwszą noc jako Członek Regionalny 
mieliśmy tylko jednego Klienta i nadaliśmy 
tylko trzy palety do Hubu Centralnego. 
W pierwszym roku od rozpoczęcia 
współpracy z innymi Członkami 
Regionalnymi włoskiej sieci, udało nam się 
zwiększyć liczbę Klientów do 60 i zaczęliśmy 
wprowadzać średnio 150 palet na dobę.

Dzięki nieustannemu monitorowaniu całej 
sieci przez Pall-Ex Italia i chęci rozwoju, 
udało nam się zapewnić naszym Klientom 
bardzo wysoki poziom obsługi“.

Massimo Albamonte - Dorica Express SRL 
Członek Regionalny, Pall-Ex Italia



„Pall-Ex umożliwiło PMB Pallet Express bezpieczny i solidny 
rozwój, podczas gdy solidne fundamenty tej firmy pozostają 
zawsze na tym samym poziomie”.

Paul Larimore - PMB Pallet Express
Członek Regionalny, Pall-Ex UK 



Pallex 24 Sp. z o.o.  
ul. Kołobrzeska 28  
80-394 Gdańsk

Email: info@pallex.pl

www.pallex.pl

Grupa Pall-Ex to nagradzana wieloma nagrodami 
sieć współpracujących ze sobą przewoźników, którzy 
świadczą  usługi dystrybucji ładunków na paletach 
w całej Wielkiej Brytanii, Europie i poza nią.

Grupa jest bezkonkurencyjnym pionierem skutecznej, 
niezawodnej i rentownej dystrybucji przesyłek.  
Łączy ona rosnącą liczbę połączonych, krajowych  
sieci partnerskich, które tworzą ogólnoeuropejską  
sieć Pall-Ex.

Pall-Ex i krajowe członkostwo oferują różnorodne 
usługi logistyczne na poziomie lokalnym, krajowym 
i międzynarodowym. Te elastyczne i indywidualne 
rozwiązania wspierają wielu Klientów w całej Europie.

Pall-Ex pozostał wierny swoim podstawowym 
wartościom. Jednak stale rozwija nowe, 
międzynarodowe możliwości biznesowe  
a Członkowie Regionalni i użytkownicy usług  
są cenieni jako partnerzy biznesowi. Podczas gdy 
marka Pall-Ex jest synonimem jakości, innowacji 
i profesjonalnego zaangażowania.


