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Soluția ta pentru distribuția mărfurilor 
paletizate!

Livrări expres a doua zi

Acoperire națională

Opțiuni pentru transport 
paleți Full, ½, ¼

Asigurare la valoarea reală a 
mărfii, inclusă

Siguranță și punctualitate

24 24



ddd

OPŢIUNI DE 
PALEŢI FULL/

HALF/QUARTER 

LIVRĂRI LA 
INTERVALE 
FLEXIBILE

SISTEM I.T. INTEGRAT 
DE MANAGEMENT 

LOGISTIC

DISTRIBUȚIE 
NAȚIONALĂ 

ÎN 24H

AMPRENTĂ DE 
CARBON REDUSĂ

Rețeaua Pall-Ex Romania vă oferă un serviciu de 
distribuție mărfuri paletizate expres în întreaga țară, la 
cel mai înalt nivel și la un cost avantajos.
Cu operare zilnică în întreaga țară, Pall-Ex furnizează o gamă largă de servicii ce pot fi 
adaptate nevoilor Dumneavoastră. 

 Servicii de distribuție express din și către orice punct din țară
 Livrare garantată a doua zi
 Opțiuni pentru paleți Full, ½, ¼ și alte mărimi
 Track and Trace în timp real
 Dovada de livrare online
 Specializați în partide de marfă între 1 si 6 paleți

“Colaborăm cu Pall-Ex încă din prima lor zi de operare în România și suntem 
multumiți tot din aceeași zi. Cu Pall-Ex am găsit soluții pentru deservirea clienților 
noștri în orice moment. Rapiditate, trasabilitate, seriozitate și o bună comunicare 
sunt din punctul nostru de vedere ingredientele unui serviciu de calitate și le-am 
găsit din plin la Pall-Ex.”
Cătalin CHELARU, Director Comercial la Pambac SA, unul din cei mai importanți 
jucători din Romania din piața morăritului, panificației și pastelor făinoase

“Colaborarea cu Pall-Ex reprezintă pentru noi elementul esențial în pachetul de 
servicii către clienți pe linie de logistică, iar structura Pall-Ex permite, pe lângă 
promptitudine, flexibilitate și profesionalism al serviciilor, funcționarea noastră în 
parametri promiși clientului. Apreciem și considerăm serviciile oferite de Pall-Ex ca 
parte a succesului afacerii noastre.”
Florin DINU, Director la Topex SRL
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Pentru detalii contactați membrul local al Pall-Ex

Sau Pall-Ex Romania la 
0269 202 222 sau office@pallex.ro


