
Returpall B är ursprungligen en 
begagnad EUR-pall. För att den skall 
vara godkänd som Returpall B ska 
den vara märkt med denna symbol på 
höger kloss.

Återköp av Returpall B
Returpall B och Returpallsystemet
Returpall B ingår i Returpallsystemet och är anpassad för gods som lagerhålls utomhus. En stor fördel 
med pallen är att den har ett fast återköpspris oavsett om den är hel eller trasig.
Pallen används inom jord- och trädgårdsbranschen men även som standardpall inom byggbranschen. 

Norrlandspall AB köper tillbaka pallarna
Norrlandspall är det företag som ansvarar för att köpa tillbaka pallarna. Vi arbetar rikstäckande och har 
palldepåer från Helsingborg i söder till Umeå i Norr.

Så här säljer ni tillbaka pallarna
För en effektiv insamling i hela Sverige anlitar Norrlandspall ett antal större åkerier för transporten.

1. Ring 020 – 27 00 00 och meddela hur många pallar ni vill få hämtade. 
 Ni kan även boka hämtningen på www.norrlandspall.se 
2. Norrlandspall faxar eller majlar en fraktsedel till er och bokar transporten.
3. Ni som kund ansvarar för lastningen av pallarna. Pallarna skall vara enkelstaplade 17 per stuv.
4. Norrlandspall skickar en redovisning på sorteringsutfallet och gör en utbetalning till ert bg eller pg.

Återköpspriser för Returpall B
Returpall B ersätts alltid med 50 kr oavsett skick. En förutsättning för att ni ska ersättas med 50 kr är 
pallen är märkt med Returpall symbolen på någon av höger klossarna. 

Vid hämtning av minst 85 pallar ingår frakten i priset (behöver inte vara enbart Returpall B). Vid hämtning
av mindre volymer debiteras en frakt på 200 kr som dras av från återköpspriset. Hämtningen sker inom
tio arbetsdagar från det att ni gjort bokningen hos Norrlandspall AB.

Norrlandspall AB köper även EUR-pall, engångspall och halvpall
I dag slängs stora mängder av lastpallar. I samband med att ni säljer tillbaka Returpall B kan ni även sälja 
tillbaka övrigt överskott av träemballage och på så sätt minska mängden träavfall. 

Kontakta oss för aktuell prisbild för dessa pallsorter.

Ytterligare information eller bokning av pallhämtning
Ring Norrlandspall 020 – 27 00 00 eller besök vår hemsida www.norrlandspall.se

Telefonnumret finns även stämplat på pallens högra kloss.

Med vänlig hälsning
Norrlandspall AB


