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Przedsiębiorstwo „Pal Serwis” istnieje od 1999 roku i obecnie jest największym 

oraz najbardziej rozpoznawalnym podmiotem w województwie podlaskim, 

zajmującym się obrotem paletowym. Największa ilość punktów wydawania i odbioru 

produktów w regionie, to ułatwienie skierowane do rynku lokalnego. Pal Serwis jest 

otwarty na współpracę z partnerami lokalnymi, ale także krajowymi i zagranicznymi. 

Dotychczasowe doświadczenia i liczne referencje utwierdzają firmę w przekonaniu, że 

oferowana solidność, jakość oraz przewidywalność jest najważniejsza we wzajemnej 

współpracy.  

Od samego początku firmę cechuje systematyczne inwestowanie w zasoby 

ludzkie oraz park maszynowy, co przekłada się na stałe podnoszenie jakości i trwałości 

oferowanych produktów, efektywną gospodarkę surowcami i odpadami oraz sprawną 

organizację logistyczną.

Misją firmy jest dostarczanie przedsiębiorstwom odpowiednich nośników 

towarów, tak, aby mogły bezpiecznie uczestniczyć w łańcuchu dostaw. Pal Serwis 

oferuje szeroką gamę palet przemysłowych, skup palet używanych, odbiór oraz 

przetwarzanie odpadów drewnianych czy wymianę palet uszkodzonych na 

pełnowartościowe. 

W ofercie firmy znajduje się szereg rodzajów palet, firma realizuje też zlecenia 

nietypowe i nieszablonowe. Produkty posiadają certyfikaty oraz spełniają wszystkie 

normy niezbędne do międzynarodowego transportu towarów.

Zapraszamy do współpracy!



udźwig do 1500 kg

c ertyfikat ISPM-15

c ertyfikowany przez EPAL

1200 x 800 x 144 mm 

4 deski na blacie

nośność do 500 kg

Paleta drewniana

800 x 600 x 108 mm 

Nowa paleta euro EPAL



3 deski na blacie

nośność do 250 kg

600 x 400 x 107 mm 

5 desek na blacie

obróbka ISPM15

nośność do 500 kg

Lekka paleta jednorazowa

1200 x 800 x 120 mm, IPPC 

Paleta drewniana



1200 x 800 mm, IPPC 

Paleta jednorazowa 
średniej ciężkości

 5 górnych desek

I SPM15

n ośność do 850 kg

ciężar własny 19 kg

1200 x 1000 mm x 155 mm

Paleta ciężka

 używana

5 desek na blacie

3 płozy

n ośność dynamiczna 1000 kg

p rzeznaczona do ciężkich ładunków

https://www.rotomshop.pl/paleta-jednorazowa-5-desek-1200x800mm-sku15841htkd.html


2000 x 1200 mm x 142 mm

Paleta

 na kantówkach

 

5800 x 2700 mm x 160 mm

Paleta

 nośność do 15000 kg

masa własna 1000 kg

blat pełny

 



2000 x 800 mm x 146 mm

Paleta 

1600 x 800 mm x 164 mm

Paleta

 nośność do 1000 kg

 

 podstawa na 3 płozach

nośność 1000 kg

 



2200 x 1200 mm x 144 mm

Paleta

 na wspornikach

 

1200 x 1000 mm x 100 mm

Paleta 
na kantówkach /budowlana/

 7 desek na blacie

nośność 1200 kg

 



3000 x 1800 mm x 1200 mm

Stojak do okien

1300 x 800 mm x 1200 mm

Paleta 
wysokiego składowania

 nośność 800 kg

 

 nośność 1300 kg

d esek na blacie 

m asa własna 130 kg



1200 x 800 mm x 8000 mm

Skrzynia transportowa

 nośność do 1000 kg

 

2500 x 2000 mm x 2400 mm

Skrzynia

 skrzynia specjalna do ładunków wielkogabarytowych

 


