Jak správně
zabalit zásilky
Platné od 1. 3. 2018

Hlavní zásady
balení zásilek
Máme pro vás návod, jak co nejlépe zabalit zásilky.
Pokud si nebudete vědět s čímkoli rady, obraťte se
na svého obchodního zástupce.
Maximální rozměry
Max. hmotnost tuzemské zásilky a zásilky na Slovensko: 50 kg
Max. hmotnost zásilky u služeb Express: 31,5 kg
Max. hmotnost mezinárodní zásilky: 31,5 kg
Max. délka (nejdelší strana): 175 cm
Max. obvodová délka (2x šířka + 2x výška + délka): 300 cm
Rozměry u zásilky doručované do výdejního místa Pickup: max.
hmotnost 20 kg, max. délka nejdelší strany 100 cm, max. obvodová
délka 250 cm

Vyplnění volného prostoru
Pro maximální ochranu obsahu zásilky vyplňte volný
prostor mezi obsahem a obalem.
Doporučujeme tyto výplně: pěnové profily, fixace
z polyesteru, vzduchové polštářky nebo bublinkové
fólie.

Obal dle hmotnosti zásilky
Obal by měl odpovídat hmotnosti zásilky, aby ji mohl
chránit během přepravy.

Zabezpečení a vyztužení zásilky
Zásilku zabezpečte a vyztužte uvnitř natolik, aby
vydržela min. statické zatížení pětinásobku vlastní
hmotnosti.

Pohyb po válečkové dráze
Obal musí být vhodný pro zpracování zásilky pomocí
automatického třídicího zařízení a pohyb po válečkové dráze.
Měl by být vyroben z materiálu, aby nepoškozený vydržel
pád z výšky 80 cm.

Pohyb ve stabilní poloze
Při balení zásilky počítejte s tím, že vaše zásilka bude
přepravována v nejstabilnější pozici.
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Hlavní zásady
balení zásilek
Svázané zásilky
K přepravě nepřijímáme svázané zásilky.

Opakované použití krabic
Při opakovaném použití kartónových krabic odstraňte
všechny staré přepravní štítky, aby nedošlo k chybnému
směrování zásilky.

Originalita balení
Veškerá víka a otvory v obalu byste měli pevně a viditelně
zabezpečit, aby nedošlo k jejich samovolnému otevření.
Originalitu balení zajistíte pomocí potištěných firemních
pásek.

Manipulační značky
V případě potřeby označte zásilku manipulačními značkami.
Tyto značky nenahrazují kvalitní přepravní obal a výplně.
Značky „Křehký obsah“ lepte na víko krabice a „Tímto
směrem nahoru“ na stranu boční.
Značky „Křehký obsah“ používejte v případě, že se jedná
o sklo, porcelán, tekutiny a zboží vysoké hodnoty.
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Doporučené balení
křehkého zboží
Notebooky
Jako vystýlku doporučujeme použít vzduchové kapsy,
pěnové profily, fuchsbagy, flopacky.
Pokud notebook posíláte do servisu, ten vás je povinen
upozornit, jakým způsobem zboží zabalit.
Většina servisů uvádí tyto instrukce v manuálu
na webových stránkách.

Monitory, televize
Pokud posíláte zboží do servisu a nemáte již původní
obal, je vhodné, abyste zabezpečili displej (polystyrenová či jiná deska).
Zboží není vhodné zasílat v bublinkové fólii.

Tiskárny
Nejlépe použijte originální balení od výrobce, které
vložíte do polotvrdé vystýlky.

Tablety
Prodejní balení vložte do přepravního obalu, které má
vystlané všechny vnitřní strany odpovídající vystýlkou.

Mikrovlnné trouby
Originální balení vložte do přepravního obalu, který je
vystlán ze všech stran vhodnou vystýlkou.
V případě neoriginálního balení musí být všechny
vnitřní strany vyloženy typem vzduchových vystýlek
v odpovídajícím množství – polystyren, flopack,
polyuretan, polyetylén, bublinka apod.

Varné desky
Jako vystýlku doporučujeme použít vzduchové kapsy
(jeden kus polystyrenu, do kterého se varná deska
zasune z boku) nebo polystyrenový „sendvič“ (jeden kus
polystyrenu o velikosti desky umístěte z vrchu i zespod,
zafixujte fólií a vložte do kartonu).
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Doporučené balení
křehkého zboží
Vysavače
Originální balení vložte do přepravního obalu, který je
vystlán ze všech stran vhodnou vystýlkou.
V případě neoriginálního balení musí být všechny části
upevněny, aby se nemohly v zásilce volbě pohybovat.
Jako vystýlku doporučujeme použít molitan,
dostatečnou vrstvu bublinky, pěnové profily.

Bojlery, kotle
Jako vystýlku doporučujeme použít vzduchové kapsy
polystyrenové, polyuretanové nebo polyetylénové
vzpruhy zespodu a z vrchu zásilky.
Pro snadnější manipulaci po dobu přepravy byste
měli zásilku přepásat stahovacími páskami.

Posilovací stroje
Stroje umístěte do pevného kartonu a zabezpečte tak,
aby do sebe jednotlivé části nenarážely.

Nábytek
Nejlépe použijte originální balení, které by mělo
obsahovat vhodnou vystýlku např. z polystyrenu,
oddělovacího hedvábného papíru či polyuretanu.
Použitím této vystýlky zamezíte poškození mezi
jednotlivými částmi nábytku uvnitř kartonu.
Skleněné a zrcadlové části nábytku jsou
kvůli křehkosti z přepravy vyloučeny.
Nábytek vždy balte rozložený.
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Balení skleněných lahví
s vínem a alkoholem
Skleněné láhve s vínem a alkoholem s námi můžete přepravovat
v těchto schválených a otestovaných obalech.
Polystyrenový přepravní obal
Jedná se o přepravní obal z polystyrenu pro 1, 2, 3 a 6
lahví o objemu 0,75 litru.
Výhody obalu jsou: snadné zabalení, bezpečný
transport, tepelná stabilita obalu, při stohování jištěno
proti posunu, díky vylamovacím dílům vhodný až
do průměru láhve na šampaňské.
Více na: www.svozil.net/clanky/polystyrenoveprepravni-obaly-termoboxy.

FUCHSBAG
FUCHSBAG se skládá ze souběžně orientovaných,
vzduchem plněných komor.
Výhody obalu jsou: úspora skladovacího prostoru
(obal naplníte vzduchem až ve chvíli, kdy jej budete
potřebovat), snadná a rychlá manipulace, šetrnost
k životnímu prostředí, opakovatelná použitelnost.
Součástí obalu je přepravní krabice na míru.
Více na: www.printstep.cz/produkty-obaly-taskyprintstep/obaly-na-vino-fuchsbag.

Ewine secure pack
Jedná se o kvalitní přepravní obal vyrobený z kartonu.
Více na: www.ewsp.it.
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Balení pneumatik
Pneumatiky do velikosti 19“
Pneumatiky pro osobní vozidla o velikosti do 19“ včetně
zabalte maximálně po 2 ks.

max. 2 ks
1 ks

<19“>

Pneumatiky nad velikost 19“
Pneumatiky o velikosti nad 19“ zabalte po 1 ks.

Pneumatiky s ráfkem

1 ks
1 ks

Pneumatiky s ráfkem zabalte bez ohledu na velikost
po 1 ks a na spodní stranu pod ráfek umístěte karton tak,
aby se při pohybu po válečkové dráze fólie nepoškodila.
Pokud fólii nepoužíváte, umístěte karton z obou stran
a připevněte jej páskou, viz. bod. Zakrytí pouze kartonem.

Ostatní typy pneumatik
Jiné typy pneumatik, např. pro motocykly, bicykly
nebo trakaře zabalte do strečové fólie. Maximální
povolené hmotnosti jsou stejné jako u běžných zásilek,
50 kg v rámci ČR a na Slovensko a 31,5 kg
do dalších zahraničních destinací.
U nestandardních typů pneumatik, např. pro traktory,
je potřeba si nechat schválit přepravu po ČR
i do zahraničí.

+

max. 50 kg po ČR
max 31,5 kg do zahraničí (do 50 kg na Slovensko)

Balení pomocí strečové fólie
K balení můžete použít průhlednou i neprůhlednou
fólii a důležité je, aby byla z neprotržitelného materiálu
a měla tloušťku alespoň 0,04 mm. Pneumatiku zabalte
tak, aby se fólie netrhala, pokrývala nejméně
¾ pneumatiky a byla ve třech vrstvách.
Povrch zásilky musí být hladký, aby se mohla bez
problémů pohybovat po válečkové dráze.

Zakrytí pouze kartonem
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lie

max. 2 ks
1 ks

fó

Aby se zamezilo vniknutí malých zásilek do vnitřního
prostoru pneumatik(y) můžete místo fólie zakrýt spodní
i vrchní část kartonem. Ten je nutné upevnit stahovací
páskou.

<19“>
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fólie

Balení pomocí kartonu
nebo kartonové proložky
V tomto případě používejte alespoň pěti vrstvou
vlnitou lepenku a pokud krabice není celistvá,
proložky na bočních stranách připevněte strečovou
fólií.

Přeprava pneumatik
do severských zemí
Před odesláním pneumatik do Dánska, Finska, Norska,
Švédska nebo na Island je třeba si ověřit aktuální
pravidla přepravy do těchto zemí.
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fó

Přepravní štítek se lepí na plochou vnější stranu
obalu pneumatik (ne pod obal) tak, aby bylo možné
ho naskenovat.

lie

Umístění přepravního štítku
min. 0,04 mm
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