Betrouwbaarheid, innovatie & duurzaamheid

Al meer dan een eeuw
ervaring in het oplossen van
verpakkingsuitdagingen.
PKF gaat natuurlijk al jaren vooruit en we blijven
ons ontwikkelen. We nemen u graag mee in de
geschiedenis van PKF...
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De palletuitdaging die u
tegenkomt, hebben wij al
eens opgelost.
PKF, natuurlijk vooruit sinds 1895.
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PKF. De betrouwbare,
innovatieve en duurzame
partner die graag voor u werkt!
Daarop staat uw product.
OVER ONS

PKF gaat al jaren natuurlijk vooruit door

PKF is een van de grootste producenten van
pallets, vlonders en kisten in de Benelux. Er werken
ongeveer 120 mensen waaronder veel jubilarissen.
Dat zegt wat over onze ervaring, maar ook de
loyaliteit naar PKF.

•

De grote productiecapaciteit

•

Betrouwbare – en stabiele inkoopkanalen
voor grondstoffen

•

Technische expertise en advies op het
gebied van pallet design

•

Flexibiliteit door snel te kunnen schakelen
met korte communicatielijnen

•

Milieubewuste productiemethodes

•

Uitgebreide droogkamer en heat
treatment faciliteiten

De jaarlijkse productiecapaciteit bedraagt 5
miljoen pallets (in meer dan 300 verschillende
modellen) op twee verschillende productielocaties
(Heinenoord en Oud Gastel).
Door deze twee vestigingen in het Zuidwesten van
Nederland kan PKF haar klanten strategisch en
logistiek uitstekend bedienen.

NATUURLIJK VOORUIT
Een betrouwbare kwaliteitspartner voor al uw
palletvraagstukken, die zekerheid is natuurlijk fijn.
PKF is ook natuurlijk omdat we onze
duurzame pallets en milieubewuste
productiemethodes hoog in het vaandel
hebben staan.
De groene wereld begint bij ons allemaal, we
kennen onze rol en nemen daarom graag het
voortouw! Daarnaast brengen de technische
ontwikkelingen en ons innovatieve karakter niet
alleen PKF verder vooruit, maar ook u en uw
producten.

Zo zijn we altijd dichtbij.

NL

Bij PKF zien we graag onze klanten terug, niet
onze pallets. En daarom zetten we elke dag alles
op alles om onze klanten te helpen. Want niet
alleen wij willen vooruit, maar ook u wilt vooruit.
PKF bedient klanten uit diverse sectoren:

Chemie
Logistieke dienstverlening
Groente en fruit (AGF)
Consumentenelectronica
Farmaceutische industrie

Dat alles is terug te brengen naar de drie
belangrijkste kernwaarden van PKF die ten alle
tijden gewaarborgd worden: betrouwbaarheid
innovatie en duurzaamheid. En dit is waar het
op staat.

Vanuit onze twee
strategische vestigingen
kunnen we onze klanten
bedienen.

Bouw en ontwikkeling
FMCG

BE

We veranderen dagelijks,
om vooral onszelf te blijven.
We nemen u graag mee in ons innovatieve productieproces.
INNOVATIE
Net als PKF staat de techniek natuurlijk ook niet stil. Daarom blijft PKF investeren in de ontwikkeling
van innovatieve methoden.
Een kleine greep uit de toepassingen die we in de laatste jaren hebben ontwikkeld om het
productieproces te verbeteren en de dienstverlening uit te breiden:

•

Druktesters: om tijdens het productieproces de planksterkte te controleren

•

Borstelunits: om het overtollige zaagsel te verwijderen.

•

Spijkerdetectie: om te waarborgen dat voldoende diep genageld wordt.

•

Palletdesign: technische tekeningen en sterkte- en krachtanalyses in een handomdraai.

•

Droogtunnel: direct vanuit de productie geautomatiseerde hittebehandeling (HT) en drogen van pallets.

•

Robots: automatisering om het proces te versnellen en nog sneller te kunnen leveren.

PRODUCTIE
PKF is een van de grootste palletproducenten van de Benelux. En dat laten we graag zien aan de
hand van een aantal indrukwekkende cijfers.
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Wie stopt met beter te
worden, stopt vanzelf
met goed zijn.
Daarom staat innovatie bij PKF voorop.

WIST JE DAT

Dit 88.000.000 planken per jaar zijn. Dat is gemiddeld 877.000 kilometer.
Dat is 22 keer om de aarde. Dat is ruim naar de maan reizen en weer terug.

Het product
onder uw product.
Diversiteit zorgt voor keuzevrijheid.
Door de jaren heen heeft PKF veel ervaring
opgedaan en dat uit zich in een enorme
diversiteit aan producten die we kunnen
aanbieden aan onze klanten. Ons aanbod is zeer
gevarieerd in omvang en seriegrootte.
We gaan graag het gesprek met u aan om te
kijken hoe PKF uw verpakkingsuitdaging kan
oplossen! Is er geen kant en klare oplossing voor
handen? Dan gaan we met onze experts ervoor
zorgen dat die er komt.

PALLETS
Pallets worden bijna in alle branches gebruikt
voor transport en opslag van diverse materialen.
Omdat iedere klant zijn eigen wensen en eisen
heeft, zijn we gespecialiseerd in klantspecifieke
pallets. PKF levert op dit moment zo’n 300 typen
pallets met afmetingen van klein tot groot.

Kisten en kratten
Naast ons hoofdproduct pallets zijn wij ook
een van de grotere producenten van kisten
en kratten voor de land– en tuinbouwsector,
bijvoorbeeld voor appels, peren, aardappelen,
uien en zaad.

Vlonders
In magazijnen worden vaak palletstellingen
gebruikt voor de opslag van producten. Omdat
niet alle pallets passen in de palletstelling
worden vlonders gebruikt zodat deze
afwijkende palletmaten ook veilig opgeslagen
kunnen worden.

Overige producten
Naast pallets leveren wij ook andere
houten verpakkingen zoals opzetranden,
transportkisten, stuwhout etc.

Onze producten zijn
geboren uit uitdagingen.
En die gaan we graag aan.
Wij denken graag met u mee.

Wij maken elke dag
tijd voor kwaliteit.
Zekerheid van kwaliteit met PKF.
Uw kwaliteitseis is onze norm. Dat wil niet zeggen
dat dit vanzelf gaat. Daarom zetten we elke dag alles
op alles om de kwaliteit te waarborgen, niet alleen
voor onszelf en onze producten, maar ook voor onze
klanten.
Door zorgvuldige procedures voor de kwaliteitscontrole te hanteren worden we elke dag een beetje
beter. Daarnaast maken we gebruik van de volgende
methoden:

•

Vochtmeting, ter controle van het droogproces

•

Spijkerdetectie: om te waarborgen dat voldoende diep genageld wordt

•

Druktesters: om tijdens het productieproces de planksterkte te controleren

•

Borstelunits: om het overtollige zaagsel te verwijderen

Controle staat hoog in het vaandel bij PKF. Daarom voeren wij gedurende het gehele proces controles
uit om de kwaliteit te waarborgen. Onder andere worden grondstoffen bij ontvangst geïnspecteerd,
voeren we steekproeven uit gedurende de voorbewerking en de assemblage en wordt gereed product
gecontroleerd voordat we het op voorraad zetten. Daarna volgt nog een laatste check bij het laden van de
producten.

De kwaliteit van PKF wordt bestempeld door een aantal belangrijke vakcertificeringen.

Kwaliteit van een product
is niet wat PKF erin stopt,
het is wat onze klanten
eruit halen.
Kwaliteit is bij PKF vanzelfsprekend.

ISO-9001: de geaccepteerde kwaliteitsstandaard, bestemd voor alle organisaties die willen 		
aantonen dat ze in staat zijn om te voldoen aan de eisen van klanten, wet – en regelgeving en de 		
eisen van de eigen organisatie.
PEFC: Program for the Endorsement of Forest Certification, wereldwijd het grootste 			
keurmerk voor hout en papier. Iedere vijf jaar worden de landelijke standaarden weer herzien 		
en opnieuw getoetst. Zo worden zij continu verbeterd, hierin is PEFC uniek.
ISPM 15: om te garanderen dat levend ongedierte zich niet via houten verpakkingen 			
verspreiden dient dit te worden behandeld volgens de regels van ISPM 15.

PKF is natuurlijk bezig
met duurzaamheid en
het milieu.
De natuurlijke basis van uw product.

Omdat PKF gelooft in duurzaamheid, gaan
we verder dan alleen de wettelijke verplichte
normen. Een pallet wordt gemaakt van hout en
is daarmee een natuurproduct. Dat maakt het
voor ons zeer belangrijk om op een duurzame
manier om te gaan met het vervaardigen van
onze producten.
PKF streeft bovendien na een voorloper te zijn in
duurzaam ondernemen met als doel een volledig
zelfvoorzienend bedrijf te worden. Dit streven
vertaalt zich naar een aantal extra activiteiten
waarin het duurzame karakter van PKF nog beter
terug te zien is.

•

•

•

PKF draagt bij aan duurzaam bosbeheer.
Hout is de enige hernieuwbare grondstof.
Daarom werkt PKF samen met leveranciers,
die verantwoord bosbeheer toepassen
PKF voorziet in haar eigen warmtebehoefte
van onze droogfaciliteiten en fabriek door
het gebruik van eigen afval in onze
verbrandingsketel.

FEITEN
•

Het gebruik van houten pallets. Hout 		
neemt CO2 op, een gemiddelde pallet 		
neemt ongeveer 27kg CO2 op uit de 		
atmosfeer.

•

Houten pallets zijn gemakkelijk 		
herbruikbaar en kunnen worden 		
gerecycled.

•

Wanneer de houten pallet niet meer 		
bruikbaar is kan het worden gebruikt als
brandstof.

•

Een houten pallet is tot wel 25% minder
milieubelastend dan een kunststof pallet.

•

Inkoop van gecertificeerd hout.

•

Gebruik afval voor verbranding in eigen
verbrandingsketel.

•

Aanleg van zonnepanelen met genoeg
opwek voor circa 250 huishoudens.

PKF streeft naar volledige zelfvoorziening op
het gebied van energie met als doel om
uiteindelijk de stroomaansluiting overbodig
te maken.

Maar zoals je bij een echt duurzame
onderneming mag verwachten, is dat nog lang
niet alles.

Een natuurlijk product,
een natuurlijke
verantwoordelijkheid.
Duurzaam ondernemen is onze tweede natuur.

Klant aan het woord
“Wij als PP hebben de laatste jaren
(sinds 2012) een goede betrouwbare band
opgebouwd met PKF".

PP-Group

PKF sluit aan bij de wensen die wij als PP-Group
hebben, zowel met het leveren van de diverse pallets
alsmede de houten vlonders die voor ons nieuwe
vrieshuis (met een capaciteit van 16.400 pallet
plaatsen) geproduceerd zijn.

"Wij zijn als Parlevliet & Van der Plas
zeer tevreden over de samenwerking,
alles van verkoop tot het afleveren
door hun transportafdeling. Door de
vele ad-hoc bestellingen verwachten
wij dat de leverancier flexibel is en daar
sluit PKF volledig op aan”
John Zeijderveld - Manager Logistics

25.000 pallets per jaar

Wij als PP Group bestellen gemiddeld ca.25.000 pallets
per jaar en vooral de voor ons kenmerkende blokpallet
met de maat van 1070 x 1070, deze pallet wordt
geproduceerd met zo wel rode als blauwe klossen.

Van zuid-Amerika tot MauritaniË

De rode klossen zijn voor in Europa te gebruiken en de
blauwe klossen zijn HT behandeld en worden gebruikt
door onze schepen die in Zuid-Amerika en Mauritanië
lossen.

25.000
40.000
PALLETS per jaar

PALLETplaatsen

CONTACTGEGEVENS

T. 0186 - 60 89 99
E. info@pkfpallets.nl
W. www.pkfpallets.nl

Heinenoord
Sluisendijk 8
3274 BM Heijnenoord

Oud Gastel
Het Steeke 5
4751 XS Oud Gastel

www.pkfpallets.nl

