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Witamy w Grupie Rotom



Zarządzanie obiegiem palet
(pooling paletowy)
Poprzez zintegrowany system informatyczny 
oraz sieć Rotom Europe,
2Return przejmuje kontrolę nad obiegiem 
palet (pool paletowy) zapewniając stabilność 
i bezpieczeństwo dostaw oraz oszczędności. 
Więcej informacji można znaleźć na 
www.2return.eu

Rotom Europe optymalizuje Pań-
stwa logistykę poprzez precyzyjnie 
dobraną ofertę najlepszego sprzętu 
logistycznego do transportu oraz 
magazynowania. Aż 15 oddziałów  
w 9 krajach krajach Europy gwaran-
tuje szybki dostęp do wszystkich 
produktów i usług, dostępnych do-
kładnie tam gdzie potrzebujesz. 

Nasze palety wytwarzane są na nowo-
czesnych liniach produkcyjnych, zgodnie 
z ustaloną specyfikacją i jakością opartą 
na wymogach standardu ISO 9001:2008. 
Na życzenie klienta poddawane są również 
obróbce zgodnej z ISPM 15. Wszystkie 
palety używane są starannie sortowane. 
Palety uszkodzone naprawiane są ręcznie 
lub maszynowo.
Nienaprawialne palety poddawane są 
przyjaznemu dla środowiska recyclingowi. 
Rotom Europe dostarcza do swoich klien-
tów w całej Europie ponad 10 milionów 
palet rocznie. Wartości takie jak jakość, 
rzetelność, elastyczność oraz ekologia 
są nieodłączną częścią produkcji i usług 
oferowanych przez Rotom. Od 30 lat je-
steśmy rzetelnym partnerem w Państwa 
łańcuchu dostaw.

Gwarancje oraz certyfikaty  
Rotom Europe

  Dostawy gwarantowane przez sieć 
Rotom

 Certyfikat jakości ISO 9001:2008
 Licencja EPAL na palety EUR
  Odróbka termiczna zgodna z ISPM 
15 wykonywana we własnych 
suszarniach

  Certyfikat FSC & PEFC potwierdzający 
pochodzenie materiału
  Certyfikat TÜV na regały mobilne 
typu Mobilrack.

Mobilracki
Nasze mobilne systemy 
magazynowe typu Mobilrack, 
posiadające certyfi kat TUV,
zapewniają maksymalną 
efektywność oraz wydajność  
w Państwa magazynie.

Kontenery rolkowe
Nowe oraz używane, gniazdowe oraz składane, 
dna metalowe, plastikowe oraz drewniane.
Do każdego zastosowania odpowiedni rodzaj 
kontenera.

ISO 9001:2008             EPAL                TÜV

Transport wewnętrzny
Duży wybór ręcznych wózków 
paletowych, wózków  
platformowych oraz  
magazynowych, taśm  
transportowych przeznaczonych do 
wewnętrznego transportu towarów 
w Państwa magazynie.

Pojemniki metalowe
Pojemniki druciane, siatkowe oraz skrzynie do piętrowania. 
Wytrzymałe produkty do bezpiecznego magazynowania.

Skrzynie oraz pojemniki plastikowe
Rotom dostarcza plastikowe skrzynie, kontenery 
i pojemniki do transportu oraz magazynowania.

Wynajem sprzętu  
logistycznego
Rotom Europe posiada 
dużą ilość Mobilracków, 
kontenerów rolkowych, 
palet oraz pojemników 
przeznaczonych na wynajem. 
Sprawdzone rozwiązanie 
podczas sezonowej produkcji.
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Sprzęt logistyczny niezbędny w łańcuchu dostaw



Las

Drewno

Produkcja

ISPM 15 obróbka cieplna 
i suszenie

Magazynowanie oraz 
zarządzanie zapasami

Własny transport

Drewniane palety oraz nadstawy
• Produkcja drewnianych palet oraz nadstaw 
• Obróbka termiczna IPPC zgodna z ISPM 15 
• Skup oraz sprzedaż używanych palet drewnianych 
•  Odpowiednie składowanie suchych produktów oraz 

kontrola stanów KANBAN.

Palety oraz nadstawy 
plastikowe
Palety plastikowe oraz nadstawy 
jako właściwe rozwiązanie dla 
exportu i transportu produktów 
higienicznych.

Palety tekturowe
Palety wykonane z wysokiej 
jakości tektury. Lekkie, suche 
i higieniczne.

Naprawa używanych palet 
drewnianych
Rotom sortuje, naprawia oraz 
utylizuje używane palety.

Konserwacja sprzętu logistycznego  
na miejscu
Rotom zapewnia konserwację drewnianego 
oraz metalowego sprzętu na miejscu u 
klienta, aby były one najszybciej jak to 
możliwe dostępne do ponownej eksploatacji. 
Dzięki temu oszczędza się czas oraz koszty 
transportu.
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Sprzęt logistyczny niezbędny w łańcuchu dostaw



Licencja EPAL

Palety drewniane

13240 Paleta 600x400

13317 Paleta 800x600

15800 Paleta 1200x800

11852 Paleta Euro Epal

14112 Paleta 1200x1000

14140 Paleta 1200x1000

15126 Paleta 1200x1000 Wykup palet używanych

Szeroki wybór nowych palet drewnianych to palety licencjonowane EPAL, palety CP oraz przede 
wszystkim specjalnie dobrana grupa palet jednorazowych, wykonywanych na indywidualne zamó-
wienie, których konstrukcja i wymiary optymalizują koszty. Dzięki nowoczesnej suszarni posiadają 
one certyfikat fitosanitarny IPPC, wymagany w wielu obszarach działalności oraz umożliwiający 
eksport towarów poza Unię Europejską. Jesteśmy w stanie wykonać dla Państwa palety drewniane 
w każdym, nawet nietypowym wymiarze. Osobną grupę produktów stanowią palety używane. Po-
zyskiwane z rynku palety używane są przez nas naprawiane i sortowane w zależnosci od wymiarów 
oraz potencjalnej nośnosci.

30 lat doświadczeń 
Duże stany magazynowe 

Mozliwość wynajmu palet 

Zautomatyzowana produkcja
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Palety drewniane



Palety plastikowe

28090 Paleta 600x400

28200 Paleta 800x600

28800 Paleta 1200x800

28879 Paleta 1200x800

25831 Paleta 1200x800

25834 Paleta 1200x800

28124 Wymiar 1230x120Oszczędność miejsca Optymalna konstrukcja Indywidualne rozwiązania

Wykonane z najlepszych materiałów palety plastikowe pozwalają na długą i bezpieczną eksploata-
cję w Twoim magazynie. Oprócz standardowych wymiarów 1200x800 i 1200x1000, oferujemy palety 
kontenerowe, tzw. „półpalety” 600x800 oraz „ćwierćpalety” 600x400. Ofertę uzupełniają palety 
jednorazowe oraz dostosowane do przewozów lotniczych. Doskonałym dodatkiem do palet pla-
stikowych są plastikowe nadstawy paletowe, zalecane w przypadku podwyższonych standardów 
higienicznych w magazynie. W naszej szerokiej palecie produktów znajdą Państwa także bardzo 
popularne higieniczne palety plastikowe H1, H3 oraz palety z pełnym blatem.

 Różne rozmiary 
 Duże stany magazynowe
 Mozliwość wynajmu palet
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Palety plastikowe



77809 Nadstawka metalowa 1200x800

60800 Nadstawka plastikowa 1200x800

77100 Nadstawka metalowa1200x1000

Nadstawy paletowe drewniane, plastikowe i metalowe to prosty sposób na zabezpieczenie Twoich 
towarów w transporcie. Typowe wymiary to: 600x800, 800x1200 i 1000x1200 mm. Nadstawy po 
złożeniu zajmują mało miejsca obniżając koszty w transporcie powrotnym. Możemy zapropono-
wać również nietypowe wymiary nadstaw drewnianych i metalowych przy większych zamówieniach 
indywidualnych. Do typowych akcesoriów należą pokrywy, dekle, narożniki plastikowe i dystansu-
jące oraz przegrody. Nadstawy drewniane posiadają certyfikat IPPC. Ofertę uzupełniają drewniane 
nadstawy używane, dostępne w standardowych wymiarach.

Nadstawy paletowe

36130 Nadstawa 600x800

38130 Nadstawy 1200x800

31130 Nadstawy 1200x1000

Nadstawy z 6 zawiasamiAkcesoria do nadstaw i skrzyńNarożniki dystansujące

Ceryfikat IPPC 
Nadstawy używane 

Mozliwość wynajmu nadstaw 
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Nadstawy paletowe



Rollkontenery

46500 Rollkontener gniazdowy A-frame

46236 Rollkontener trójścienny

Kontenery rolkowe to standardowe wyposażenie każdego centrum dystrybucyjnego, ułatwiające 
konfekcjonowanie towarów i szybkie dostawy. Znajdują także swoje zastosowanie na lotniskach, 
w szpitalach i marketach. Nasza bardzo szeroka oferta obejmuje pełen zakres kontenerów: od naj-
prostszych dwuściennych, przez kontenery gniazdowe, pralnicze, wystawowe po tzw. security con-
tainers. Dostępne są również kontenery izotermiczne, wymagane do transportu i przechowywania 
towarów w niskich temperaturach, zapewniając świeżość produktom spożywczym. Szeroka gama 
dostępnych akcesoriów, takich jak pasy spinające, zestawy kołowe czy półki zapewnią prostą i ła-
twą eksploatację.

48268 Kontener 2-ścienny

48253 Kontener zamykany

40181 Duży kontener pralniczyWynajem i serwis kontenerów Kontenery izotermiczneAkcesoria

41530 Wózek Dolly 410x610

 Różne konstrukcje 
 Serwis kontenerów rolkowych
 Mozliwość wynajmu kontenerów
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Rollkontenery



Systeme de stockage racks mobiles
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Rewelacyjnie prosty i praktyczny system magazynowania Mobilrack skutecznie rozwiąże Twoje 
problemy związane z brakiem miejsca w magazynie. Ten mobilny system zapewnia szybkie po-
większenie powierzchni magazynowej dostosowując się do Twoich możliwości. Pozwala na bardzo 
szybki montaż, a nieużywany zajmuje bardzo mało miejsca. System Mobilrack jest także bardzo 
skuteczny przy składowaniu produktów o bardzo nietypowych rozmiarach czy kształtach. Dostęp-
ne są również wersje specjalne np. z wanną ociekową do składowania produktów płynnych, siatką 
zabezpieczającą czy podstawą sklejkową. System Mobilrack to jeden z najczęściej wynajmowanych 
produktów przez naszych Klientów.

Systemy magazynowe
Mobilrack©

50100 Mobilrack pojedynczy

50200 Mobilrack podwójny

50420 Mobilrack z wanną ociekową

50310 Mobilrack na big-bagi

50140 Mobilrack siatkowy

Ceryfikat TUV 
Indywidualne projekty 

Możliwość wynajmu 

Różne wyskości wspornikówCeryfikat TUVSystemy składane

Systemy magazynowe



61210 Plastikowa skrzyniopaleta 
Magnum Optimum

Wanny ociekowe

Niezwykle szeroka gama pojemników plastikowych używanych w wielu gałęziach przemysłu. Ofe-
rujemy różne konstrukcje: otwarte, zamknięte, trapezowe, składane, z pokrywą, pałąkowe, obro-
towe, itp. Pojemniki wykonane są z solidnych materiałów i bardzo często zaspokajają nawet naj-
bardziej nietypowe potrzeby. Najpopularniejsza grupa to pojemniki EURONORM oraz pojemniki 
obrotowe, które podczas składowania znacznie oszczędzają miejsce w magazynie. Ofertę uzupeł-
niają duże skrzyniopalety 1200x800 i 1200x1000 (również składane) oraz opakowania typu Tripbox. 
Składane skrzyniopalety sprawdzają się zwłaszcza przy transporcie dużych i ciężkich elementów. 
Dzięki nim koszty transportu powrotnego pustych opakowań są dużo niższe.

Pojemniki plastikowe

64522 Pojemnik E2 600x400

64611 Pojemnik gniazdowy 600x400

65114 Pojemnik obrotowy z pokrywą

64626 Pojemnik składany

61086 Pojemnik składany TripBox

Skrzyniopalety plastikowe Pojemniki na odpady

64504 Pojemnik 400x300

 Różne wymiary i konstrukcje 
 Wysoka jakość
 Mozliwość wynajmu pojemników
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Pojemniki plastikowe



Solidne i trwałe rozwiązania dla ciężkich produktów. Ofertę stanowią standardowe i certyfikowane 
kosze typu Gitterbox (nowe i używane), pojemniki siatkowe oraz nadstawy siatkowe i metalowe. 
Rozwiązania te są bardzo popularne w branży automotive. Wszystkie nadstawy idealnie dopa-
sowane są do współpracy z paletami drewnianymi lub plastikowymi. Układane jedna na drugiej 
oszczędzają miejsce podczas składowania. Ofertę uzupełniają modele składane. Dzięki swojej 
konstrukcji pozwalają obniżyć koszty podczas transportu powrotnego pustych opakowań. Ocynk 
oraz solidne wykonanie zapewniają długotrwałą ochronę przed rdzą. W naszej ofercie znajda Pań-
stwo pojemniki we wszystkich standardowych wymiarach: 800x600, 1200x800 oraz 1200x1000. 
Dzięki wieloletniej współpracy z najlepszymi firmami w branży oferujemy również nietypowe pro-
dukty metalowe, wykonane na indywidualne zamówienie.

Pojemniki metalowe

75000 Gitterbox nowy

76100 Pojemnik siatkowy

77809 Nadstawa siatkowa

78600 Skrzynia do piętrowania

75008 Dolly do Gitterboxów i palet

Indywidualne projektyPojemniki siatkowe z osłonami PPKosze składane

Ceryfikat TÜV 
Indywidualne projekty 

Możliwość wynajmu 
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Pojemniki metalowe



74503 Wózek platformowy

74510 Wózek gospodarczy trójpoziomowy

Wózki magazynowe

Szereg produktów ułatwiających pracę w każdym magazynie. Od najbardziej popularnych tzw. pa-
leciaków przez wózki platformowe i gospodarcze po bardzo wytrzymałe kontenery rolkowe i wózki 
typu dolly. Wszystkie te rozwiązania ułatwiają konfekcjonowanie produktów i organizację pracy 
w magazynie. Dzięki zróżnicowanej konstrukcji ułatwiają operowanie produktami o nietypowych 
wymiarach ale również chronią przed uszkodzeniem podczas transportu. Szeroka gama wózków 
gospodarczych i piętrowych stanowi doskonałe wsparcie linii produkcyjnych i pakujących. Osobną 
grupę produktów stanowią wózki taczkowe, służące do transportu małych paczek ale również be-
czek i większych towarów, ułatwiając manewrowanie nawet po schodach.

Transport wewnętrzny

71115 Ręczny wózek podnośnikowy

73550 Wózek piętrowy z 5 półkami

40510 Kontener rolkowy magazynowyUniwersalny wózek dolly

41901 Wózek transportowy

 Różne wymiary i konstrukcje
 Wysoka jakość
 Wiele rozwiązań
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Transport wewnętrzny
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Dbasz o środowisko? 
Chcesz pozbyć się problemu?
Chcesz zarobić na nieużywanym 
sprzęcie logistycznym?

Skontaktuj się z nami!
Odkupimy od Ciebie używany sprzęt logistyczny!

Kontenery metalowe NadstawkiRollkontenery Pojemniki plastikowePalety drewniane
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Wykup produktów logistycznych
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Usługi - Naprawa - Konserwacja

Twój sprzęt logistyczny wymaga naprawy lub konserwacji? 

Chcesz mieć pewność, że nie zawiedzie Cię w okresie zwiększonego ruchu w sezonie? Jesteś w dobrych rękach! 

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie napraw i konserwacji palet, wózków, kontenerów rolkowych oraz innego sprzętu 
umożliwiającego przepływ Twoich towarów. 

Skorzystaj z naszego fachowego doradztwa i oszczędzaj, przedłużając sprawność posiadanych zasobów sprzętu 
logistycznego.

Usługi – Naprawa – Konserwacja




