
Service, disponibilitate 
și transport în condiții de 
siguranță
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producătorilor de profile pentru tâmplăria PVC
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Pentru întrebări generale despre sistem, 
vă rugăm să contactați:

European PVC Window Profile and related  
Building Products Association | EPPA ivzw
Telefon: +32 27 39 63 81
info@eppa-profiles.eu

Pentru întrebări specifice despre vânzări și calcule, 
vă rugăm să contactați producătorul de profil.

European PVC Window Profile and related 
Building Products Association | EPPA ivzw

Avenue de Cortenbergh 71 · 1000 Brüssel · Belgia
Telefon: +32 27 39 63 81· Fax: +32 27 32 42 18
info@eppa-profiles.eu · www.eppa-profiles.eu

Qualitätsverband Kunststofferzeugnisse e.V.
Am Hofgarten 1–2 · 53113 Bonn · Germania

Telefon: +49 228 766 76 54 · Fax: +49 228 766 50
info@qke-bonn.de · www.qke-bonn.de
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Noul sistem de închiriere va fi implementat, printre 
altele, de următorii producători de profile:

aluplast GmbH
Auf der Breit 2 
76227 Karlsruhe · Germania

Deceuninck N.V.
Bruggesteenweg 164 
8830 Hooglede-Gits · Belgia

GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau · Germania

Epwin Group of Companies
1B, Stratford Court, Cranmore Boule-
vard, Solihull, B90 4QT · Marea Britanie

L.B. Profile GmbH
Am Schlirfer Weg 2–4
36358 Herbstein · Germania

profine GmbH
Mülheimer Straße 26
53840 Troisdorf · Germania

REHAU AG + Co
Otto-Hahn-Straße 2
95111 Rehau · Germania

Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim · Germania

Schüco Polymer Technologies KG
Selauer Straße 155
06667 Weißenfels/Borau · Germania

VEKA AG
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst · Germania



Exemple de calcul

Stoc gratuit
Cifră de afaceri pentru 3 luni 573146 RON 
Stoc de bază corespunzător din depozit  60 bucăți
(9552 RON = 1 palet) 
+ cantitate tampon de 50 % 30 bucăți
= stoc gratuit 90 bucăți

Exemplu de calcul pentru sistemul de închiriere
• Stoc depozit minus stoc gratuit = stoc excedentar
• Stoc excedentar x 43 RON/buc. = chirie lunară

 Exemplu 1 Exemplu 2
Stoc depozit 120 bucăți 85 bucăți 
Stoc gratuit 90 bucăți 90 bucăți 
Stoc excedentar 30 bucăți 0 bucăți
Chirie (43 RON/buc.) 1290 RON 0 RON

Exemplu de calcul pentru sistem cu reținere de garanție
• Pentru paleții care ies, se va percepe o garanție, iar ram-

bursarea se va face în momentul intrării la punctul de 
colectare convenit

 Exemplu 1 Exemplu 2
Paleți livrați 500 bucăți 500 bucăți 
Paleți returnați 450 bucăți 550 bucăți
Garanție pe unitate 908 RON 1433 RON
Debit 45374 RON 
Credit  71643 RON

1 Termenul „persistent“ se aplică unui stoc excedentar de 
peste un an.

pe o perioadă de 3 luni consecutive (3 luni cumulate) și este 
de un palet la fiecare 9552 RON, plus o cantitate tampon 
de 50% care acoperă, de exemplu, paleții în tranzit. În ca-
zuri bine justificate, această cantitate tampon poate fi chiar 
și 75%. Această cantitate din urmă acoperă toate cazurile 
speciale privind stocul din depozit. Stocul excedentar este 
prezent în cazul în care numărul de paleți la client depășește 
stocul gratuit în perioada analizată.

3 sisteme pentru îmbunătățirea returnării

Opțiunea 1: Sistem de închiriere
Pentru fiecare palet care depășește stocul gratuit, se percepe o 
chirie. Tariful de închiriere se ridică la 43 RON pe lună și pe palet.

Opțiunea 2: Sistem cu reținere de garanție
Garanția variază între 716 și 1433 RON pe palet. Suma rea-
lă rezultă din valoarea de achiziție a paletului. Facturarea se 
poate face în două moduri: (a) Paleții care ies, respectiv care 
intră sunt regrupați lunar și se facturează doar diferența (del-
ta); sau (b) fiecare palet care iese este facturat și fiecare palet 
care intră este rambursat.

Opțiunea 3: Management extins al relațiilor cu clienții 
Un contract între producătorul de profile și client reglemen-
tează condițiile de returnare. Acesta include (a) un sistem de 
trasabilitate a paleților, (b) un sistem de control și (c) infor-
marea periodică a clientului. Dacă stocul excedentar1 persis-
tă, producătorul de profil trebuie să pună în aplicare factura-
rea în conformitate cu opțiunea 1. În mod alternativ, clientul 
poate achiziționa paleții.

Discrepanțe privind stocul din depozit
Dacă stocul real din depozit diferă de stocul gratuit calculat, 
diferența (delta) se facturează conform opțiunilor 1 sau 3. 
Dacă producătorul de profile aplică opțiunea 2, trebuie de-
pusă o garanție suplimentară pentru stocul excedentar. Mă-
surile corespunzătoare trebuie luate în termen de un an de la 
descoperirea stocului excedentar.

Economie circulară aplicată – valoare 
adăugată de-a lungul întregului lanț 
valoric

Returnarea promptă a containerelor returnabile con-
stituie baza pentru livrarea rapidă, fără probleme. În 
aproape toate domeniile circulației de mărfuri, sisteme-
le de închiriere și cu reținere a garanției și-au dovedit 
eficiența, pe de o parte pentru a îndeplini cerințele eco-
nomiei circulare, iar pe de altă parte pentru a economisi 
resursele.

Producătorii de profile realizează în fiecare an investiții 
importante de înlocuire pentru a compensa stocurile de 
paleți lipsă. Numeroși producători de profile au reacțio-
nat deja și se ocupă în mod activ de fluxul de returnare 
a containerelor reutilizabile. Asociația Europeană a Pro-
ducătorilor de Profile pentru Tâmplăria PVC (EPPA ivzw) 
și Asociația Produselor de Calitate din PVC (QKE eV) au 
lansat această inițiativă și au dezvoltat trei opțiuni de 
cooperare pentru a sprijini returnarea: sistemul de în-
chiriere, sistemul cu reținerea garanției și managemen-
tul extins al relațiilor cu clienții. Fiecare producător de 
profile este liber să aleagă una dintre cele trei opțiuni. 
Acordurile contractuale existente nu sunt afectate de 
acest lucru și pot fi continuate.

Returnarea la timp a paleților îmbunătățește disponibi-
litatea; doar în cazuri excepționale punându-se proble-
ma unei compensații financiare. Nimic nou pentru tâm-
plăria PVC, deoarece industria sticlei plane a introdus 
deja cu succes un sistem asemănător. Avantajul pentru 
producătorii de profile și producătorii de ferestre este 
evident: service, disponibilitate și transport în condiții 
de siguranță.

Stoc gratuit și stoc excedentar 
Stocul gratuit recomandat se referă la o cifră de afaceri 


