
ENCORE
KUORMALAVAPALVELU

VOI HYVÄ 
LAVATON!



Kuormalavapalvelumme keskittyvät Klaukkalassa toimivaan kuormalava
keskukseen, jossa käsittelemme yli miljoona lavaa vuodessa. Muut 
keskuksemme sijaitsevat Oulussa, Tampereella ja Turussa. Palvelemme 
asiakkaita nopeasti ja luotettavasti valtakunnallisesti kaikkialla Suomessa.

Encore Kuormalavapalvelu on osa ydinliiketoimintaamme. Voit helposti 
yhdistää lavapalvelut muihin materiaalien keräyksen ja kierrätyksen 
kokonaisratkaisuihimme.

Olemme rekisteröitynyt puupakkauskeskus ja siten osa 
FI2002puupakkaus järjestelmää. Olemme alan suurimpia 
toimijoita ja palvelukykyämme vahvistaa yli 70 vuoden kokemus 
ympäristöliiketoiminnassa.

KUORMALAVAT LAADULTAAN ALAN KÄRKEÄ

Myymme ja ostamme sekä uusia että käytettyjä FIN-, EUR- ja kertakuormalavoja. 
Tuote valikoimastamme löytyvät myös erilaiset lavakannet ja kaulukset uusina ja 
käytettyinä. Otamme vastaan pienet erät lavakeskuksessa ja noudamme suuret erät 
veloituksetta.

Tarkastamme kaikki vastaanottamamme kuormalavat. Rikkinäiset EUR ja FINlavat 
korjaamme standardin mukaisesti ja korjauskelvottomat lavat murskataan ja toimitetaan 
energiahyödynnettäväksi polttolaitoksille. Kuormalavojen laadunvalvonnassa ja 
lajittelussa käytämme linjastoa, jolloin käsityön määrä jää hyvin vähäiseksi. Toiminta
mallimme takaa lavojemme korkean laatutason. Samalla pystymme estämään rikkinäisistä 
lavoista johtuvat tuotantohäiriöt jo ennalta.  

PALVELU KATTAA MYÖS MYYNNIN JA VUOKRAUKSEN

Olemme yhteistyössä alan toimijoiden kanssa tuoneet markkinoille elintarvikkeiden 
tavaraliikenteeseen vuokrattavat ja uudelleenkäytettävät myymälälavat. Tämä parantaa 
lavakannan ylläpitoa ja on kustannustehokas ja järkevä sekä jätehuollon että ympäristön 
kannalta. Samalla asiakkaidemme lavakantaan sidotun pääoman määrä vähenee.

Kehitämme vuokralavapalveluamme jatkuvasti. Tästä esimerkkinä on tietoturvasäiliöidemme 
tunnistukseen käytetyn RFID-tekniikan hyödyntäminen kuorma lavoissa. Tunnistus 
 tekniikan avulla vahvistamme lavapalvelun laatua – pystymme seuraamaan kuormalava
liikennettä tarkemmin sekä esimerkiksi jäljittämään ja korvaamaan nopeasti virheelliset 
tuotteet.

Määritämme käytetyn lavatyypin standardilavoista vastaamaan asiakkaan tarpeita.  
Meillä on aina kaikkia käyttämiämme lavatyyppejä saatavilla jokaisessa koossa.

PARASTA LAVA
KUVIOISSA SITTEN 
OLAVI VIRRAN.

Ota yhteyttä: kuormalavat@paperinkerays.fi  |   encorepalvelut.fi 



KÄYTTÄMÄMME VUOKRALAVATYYPIT 

ENCORE 600 x 800 mm

SFS 5903 rakenteeseen perustuva 
lavatyyppi elintarvike teollisuuden ja 
vähittäiskaupan väliseen tavaraliikenteeseen.

ENCORE RFID DD 600 X 800 MM

Yleiseurooppalainen nelitierakenne 
mahdollistaa monipuoliset esillepanot 
vähittäiskaupoissa. 

ENCORE 400 X 600 MM

Nelitielava, jossa on kaikilta sivuilta nosto
mahdollisuus. Pienempien myyntierien tai 
kampanjoiden toteuttamiseen.

ENCORE RFID 800 X 1200 MM

RFIDtunnisteilla varustettu uuden 
ajan kuormalava koko toimitusketjun 
kaikkien jäsenten hyödynnettäväksi.

ENCORE 590 X 740 MM

Kiertävää konttilavaa käytetään vähittäis
kaupan ja kananmunien pakkaajien 
välisessä logistiikassa. 

ENCORE RFID DD 590 X 740 MM

Kiertävää konttilavaa käytetään vähittäis
kaupan ja kananmunien pakkaajien 
välisessä logistiikassa. Yleiseurooppalainen 
nelitierakenne mahdollistaa monipuoliset 
esillepanot vähittäiskaupoissa.


