
 

 

Balenie zásielok  

Postupovaním podľa týchto pokynov a postupov vytvorených na základe výskumu spoločnosti 

FreeMax pomôžete zabezpečiť, aby váš balík prišiel bezpečne a včas. Obal zásielky má za úlohu 

chrániť tovar počas celej prepravy, preto musí byť dostatočne pevný. Zásielku je potrebné zabaliť tak, 

aby sa nepoškodila pri pohybe po valčekových dráhach v automatických triediacich linkách (všetky sú 

1m nad zemou), alebo počas prepravy v doručovacom vozidle. Všeobecné pokyny pre prípravu 

balíkovej zásielky na export:  

• Použite pevnú krabicu s nepoškodenými záklopkami. (Vždy používajte vysoko kvalitné kartónové 

krabice. Pri krehkých alebo ťažkých predmetoch doporučujeme použiť kartónovú krabicu s dvojitou 

alebo trojitou vrstvou).  

• Zabaľte všetky predmety v zásielke samostatne. (Ak prepravujete niekoľko kusov v jednom balíku, 

zabaľte ich vždy samostatne a oddelte ich od seba).  

• Použite vhodný tlmiaci materiál.  

• Prispôsobte veľkosť krabice tak, aby v nej nebol žiaden prázdny priestor a taktiež neposielajte 

nasilu krabicu preplnenú, nakoľko sa pri transporte môže pretrhnúť. • Použite pevnú pásku určenú na 

posielanie balíkov.  

• Odstráňte všetky nálepky, upozornenia na nebezpečný materiál a ostatné predchádzajúce 

označenia na škatuli, ktoré už nie sú aktuálne.  

• Nepoužívajte motúz a neobaľujte balík papierom.  

• Použite jeden štítok s adresou, na ktorom sa nachádza jednoznačná a kompletná adresa pre 

doručenie a spiatočná adresa. Všeobecné pokyny pre pípravu paletovej zásielky na export:  

• Zvoľte paletu, ktorá je dostatočne pevná na to, aby vydržala záťaž zásielky. (Kvalitné palety sú 

zvyčajne vyrobené z dreva alebo plastu a môžu vážiť 10 až 35 kg).  

• Zvoľte krabice alebo kartóny primeranej pevnosti a uložte ich do stĺpcov na palete.  

• Na zabezpečenie všetkých krabíc na palete použite zmršťovaciu fóliu (s minimálnou hrúbkou 25 

mikrónov).  

• Jednotlivé kusy nad 68 kg na palete zabezpečte buď kovovými alebo nelámavými plastikovými 

pásmi, upevnenými okolo krabice alebo kĺzavého nákladu zo všetkých strán.  

• Označte všetky palety v zásielke štítkom s telefónnymi číslami a úplnou adresou, vrátane poštových 

smerovacích čísiel pre odosielateľa a príjemcu. 


