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ETT FAMILJEFÖRETAG
Marina Strömberg och hennes kollegor 
hjälper dig att hitta bästa lösningen till
 ditt emballagebehov.

“Med en liten och smidig organisation har vi 
möjlighet att tillverka och leverera snabbt. 
Specialemballage handtillverkas.”

Flexibel tillverkning
Vi har kort omställningstid och löser dina 
emballagebehov. Placeringen vid E18 gör 
leveranser till Norge och inom Sverige smidiga.

VÄLKOMMEN TILL PALL & TRÄ!
Pall & Träkonstruktioner AB tillverkar allt inom träemballage, som lastpallar, pallkragar, lådor och EUR-pallar. 
Vi tillverkar efter kundens önskemål och är specialiserade på emballage anpassade efter era behov.

Samtliga produkter är certifierade enligt  ISPM15 och uppfyller Jordbruksverkets krav enligt SJVFS 1997:65 2012

ENGÅNGSPALLAR
Vi anpassar pallen efter dina behov - en engångspall 
är ett ekonomiskt alternativ till EUR-pall. Från 16 mms 
virke upp till 25 mm. Finns som 2-vägs och 4-vägspall.
Leverereras med spån- eller träklots.

Standard: 
Halvpall 800 x 600 mm  2-vägs 4-vägs 

Helpall 1200 x 800 mm  2-vägs 4-vägs
eller enligt dina önskemål.

Vi vägleder dig till rätt dimension för bästa pris 

utifrån belastning. Standardmått leverans inom 

en vecka. 

PALLKRAGAR
Tillverkas i 21 mms virke vilket ger bättre stabilitet
än vanliga 19 mm.  Svensktillverkade kvalitetsbeslag.

Standard:
Halvpall 800 x 600 mm x 200 mm 

Helpall  1200 x 800 mm  x 200 mm 

eller enligt dina önskemål.

EUR-PALL
Vi kan leverera EUR-pall 1200 x 800 mm 
- både nya och begagnade (efter tillgång)
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KVALITET & MILJÖ
Allt virke som vi använder är värmebehandlat och 
uppfyller Jordbruksverkets certifiering ISPM15.

Nära till virkesleverantörer
Vi använder lokala sågverk för smidiga leveranser, 
god kvalitet och så är det miljöbesparande förstås.

Allt överblivet trämaterial flisas upp till bränsle för 
uppvärmning. Allt övrigt material så som plast, metall 
etc. sorteras och återvinns.

SPECIALEMBALLAGE
Kundanpassat emballage  

Pallar, lådor, häckar - allt emballage i trä. 
Vi tillverkar specialanpassat utifrån dina 
önskemål. Vi har lång erfarenhet och ger 
dig gärna råd för bästa lösning. 

Vi ser till att din produkt blir rätt emballerad:

•	 Storlek på produkten 

•	 Vikt på produkten

•	 Hur det ska fraktas

•	 Speciella önskemål och krav

NÅGRA EXEMPEL PÅ REFERENSKUNDER
Lennartsfors  •  B.T Pall Emballasje •  Pettersson Packing •  Swegon  •  Stantek Kongsvinger 
Danfoss  •  Nokalux • Flexit  • Svanskogs bruk • Stora Enso Timber •  Billerud Korsnäs •  Niro

Specialemballage för Lennartsfors 
produkt Järnhästen
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SPECIALEMBALLAGE
ENGÅNGSPALLAR ² PALLKRAGAR ² EUR-PALLAR

www.pallochtra.se

Pall och Träkonstruktioner AB, Rössbyn 181, SE 672 94  Årjäng Sverige

Tel.: +46 573 20230   ²   Fax: +46 573 202 75  ²   Epost: pallotra@telia.com
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