Nový systém prenájmu je využívaný nasledujúcimi
výrobcami profilov:

aluplast GmbH
Auf der Breit 2
76227 Karlsruhe · Deutschland
Deceuninck N.V.
Bruggesteenweg 164
8830 Hooglede-Gits · Belgien
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau · Deutschland

V prípade všeobecných otázok ohľadom
systému kontaktujte prosím:
European PVC Window Profile and related
Building Products Association | EPPA ivzw
Telefon: +32 27 39 63 81
info@eppa-profiles.eu

Servis, dostupnosť a
bezpečný transport
Regulovaný vrátny paletový systém pre
odberateľov plastových profilov.

V prípade konkrétnych otázok ohľadom predaja
a kalkulácie kontaktujte prosím Vášho výrobcu
profilov.

Epwin Group of Companies
1B, Stratford Court, Cranmore Boulevard, Solihull, B90 4QT · England
L.B. Profile GmbH
Am Schlirfer Weg 2–4
36358 Herbstein · Deutschland
profine GmbH
Mülheimer Straße 26
53840 Troisdorf · Deutschland
REHAU AG + Co
Otto-Hahn-Straße 2
95111 Rehau · Deutschland
Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim · Deutschland

European PVC Window Profile and related
Building Products Association | EPPA ivzw
Avenue de Cortenbergh 71 · 1000 Brüssel · Belgien
Telefon: +32 27 39 63 81· Fax: +32 27 32 42 18
info@eppa-profiles.eu · www.eppa-profiles.eu

Schüco Polymer Technologies KG
Selauer Straße 155
06667 Weißenfels/Borau · Deutschland
VEKA AG
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst · Deutschland

Qualitätsverband Kunststofferzeugnisse e.V.
Am Hofgarten 1–2 · 53113 Bonn · Deutschland
Telefon: +49 228 766 76 54 · Fax: +49 228 766 50
info@qke-bonn.de · www.qke-bonn.de
09/2019 | Foto: profine GmbH
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Koncept uzavretého kruhu – prínos pre
hodnotový reťazec
Plynulé navrátenie opakovane použiteľných prepravných obalov je základom pre rýchle a bezproblémové
doručenie. Systém nájmu a vkladu bol zavedený takmer
vo všetkých oblastiach nákladnej dopravy a ukázal sa
efektívny na jednej strane pri plnení požiadaviek obehového hospodárstva a na druhej strane schopnosťou
zachovania zdrojov.
Výrobcovia profilov investujú každoročne nemalé náklady, aby kompenzovali chýbajúce zásoby paliet. Niekoľko výrobcov už zareagovalo na túto skutočnosť a aktívne sa podieľajú na opätovnom použití prepravných
nádob. EPPA- Európska asociácia výrobcov plastových
okenných profilov a QKE- Združenie pre kvalitu plastových výrobkov, sa ujali tejto iniciatívy a vyvinuli tri
spôsoby podpory rýchleho vrátneho systému: systém
prenájmu, zálohový systém a lepšie riadenie vzťahov
so zákazníkmi. Každý výrobca profilov si môže zvoliť
jemu vyhovujúcu možnosť. Existujúce zmluvné podmienky tak nie sú dotknuté a je možné v nich naďalej
pokračovať.
Prostredníctvom rýchleho vrátenia paliet sa zlepšuje
dostupnosť, finančná kompenzácia sa očakáva iba vo
výnimočných prípadoch. Pre výrobcov okien sa však
nejedná o žiadnu novinku, nakoľko podobný vrátny
systém využíva aj sklársky priemysel. Výhody pre výrobcov profilov ako aj výrobcov okien sú teda nesporné:
servis, dostupnosť a bezpečný transport.

Nespoplatnené množstvo a nadmerné
zásoby
Odporúčané nespoplatnené množstvo sa vzťahuje
na obrat dosiahnutý v posledných troch ukončených
mesiacov (suma 3 mesiacov) a predstavuje 2.000 €

za paletu, okrem toho 50% z tohoto množstva predstavuje
rezerva, ktorá pokryje napr. palety, ktoré sa nachádzajú na
ceste k alebo od zákazníka. V osobitných a odôvodnených

Názorný príklad
Nespoplatnené množstvo

prípadoch môže predstavovať až 75%. Týmto spôsobom sú
zohľadnené všetky možné ojedinelé situácie. Nadmernými
zásobami označujeme stav, kedy počet paliet u zákazníka
prevyšuje nespoplatnené množstvo za sledované obdobie.

3-mesačný obrat
zodpovedajúci základny stav
(2.000 € = 1 paleta)
+ rezerva od 50 %
= nespoplatnené množstvo

3 systémy zlepšenia opätovného použitia
1. Systém prenájmu
Za každú paletu, ktorá prevyšuje nespoplatnené množstvo,
bude účtované nájomné. Výška nájomného je 9€ mesačne
za paletu.
2. Zálohový systém
Záloha sa pohybuje od 150 do 300 € za paletu. Skutočná suma závisí od nákupnej hodnoty palety. Fakturáciu je
možné vykonávať dvomi spôsobmi: (a) Odchádzajúce a
prichádzajúce palety sa budú spolu mesačne faktúrovať a
účtovať sa bude iba rozdiel; alebo (b) každá odchádzajúca
paleta bude zaúčtovaná a každá prichádzajúca paleta bude
uhradená.
3.Vylepšený manažment vzťahov so zákazníkmi
Podmienky vrátenia upravujú zmluvy medzi výrobcom
profilov a zákazníkom. Sú v nich zahrnuté (a) systém vysledovateľnosti paliet, (b) systém kontroly a (c) pravidelné informácie od zákazníkov. Pokiaľ u zákazníka prevažuje perzistentné1 zásobovanie, výrobca profilov musí zvoliť možnosť
č.1., prípadne môže zákazník palety zakúpiť.

Rozdiel skladového stavu
Pokiaľ sa reálny skladový stav kontajnerov líši od vypočítaného nespoplatneného stavu, rozdiel sa bude účtovať podľa
možnosti 1 a 3. Ak výrobca postupuje podľa možnosti 2, pre
vyšší odber kontajnerov sa musí uhradiť dodatočná záloha.
Tieto kroky je potrebné vykonať najneskôr do jedného roka
od zistenia vyššieho množstva odobraných kontajnerov.

120.000 €
60 Ks
30 Ks
90 Ks

Príklad pre system prenájmu
• skladový stav minus zásoba = prebytok
• prebytok x 9 €/Kus = mesačný nájom

Skladový stav
Nespoplatnené množstvo
Prebytok
Nájom (9 €/Ks)

Pr. 1
120 Ks
90 Ks
30 Ks
270 €

Pr. 2
85 Ks
90 Ks
0 Ks
0€

Názorný príklad pre zálohový systém
• V prípade odchádzajúcich paliet bude účtovaná záloha, tá bude vrátená po prijatí na dohodnutom zbernom
mieste
Pr. 1
Pr. 2
dodané palety
500 Ks
500 Ks
vrátené palety
450 Ks
550 Ks
záloha za každú
190 €
300 €
dlhopis
9.500 €
dobropis		
15.000 €

Za „perzistentné“ zásobovanie sa označuje také, pokiaľ
nadmerný odber pretrváva viac ako jeden rok.
1

