
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΑΣ 

ΜΕ 5 ΕΥΚΟΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΠΑΛΕΤΕΣ 

Μάθετε πώς να προστατεύσετε την αποστολή σας από ζημιές, καθυστερήσεις και επιβαρύνσεις, με σωστή 

συσκευασία και σήμανση. Όλα τα προϊόντα πρέπει να συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια, όποτε είναι εφικτό.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Τα μεταχειρισμένα κιβώτια χάνουν την σταθερότητά τους. 

Βεβαιωθείτε ότι το κιβώτιο σας είναι σκληρό και στεγνό χωρίς 

τρύπες ή χτυπήματα.

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η υπερβολική χρήση προστατευτικού μέσα στη συσκευασία μειώνει 

την δυνατότητα στοίβαξης των κιβωτίων. Αποφύγετε κιβώτια που 

είναι πολύ μεγάλα για το περιεχόμενο σας και απαιτούν επιπλέον 

επένδυση. Υπάρχει κίνδυνος να συνθλιβούν.

ΒΑΡΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

Μπορούμε να δεχτούμε κιβώτια βάρους έως 70kg χωρίς παλέτα. 

Πάνω από 30 kg ισχύουν επιπρόσθετες χρεώσεις. Παρακαλούμε 

τοποθετήστε την ετικέτα "HEAVY" σε κιβώτια άνω των 23 kg.

ΣΦΡΑΓΙΣΤΕ ΣΑΝ "Η“

Χρησιμοποιήστε κατάλληλη ταινία συσκευασίας και σχηματίζοντας 

ένα H, σφραγίστε την επάνω και την κάτω επιφάνεια του κιβωτίου. 

Σκεφτείτε να δέσετε τα βαρύτερα κουτιά. Μην χρησιμοποιείτε 

σπάγκο ή σχοινί για να σφραγίσετε ένα κουτί.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΑΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 

Αφαιρέστε τις παλιές ετικέτες. Τοποθετήστε νέες ετικέτες στην 

επάνω επιφάνεια, ώστε ο γραμμωτός κώδικας να είναι επίπεδα 

τοποθετημένος στην επιφάνεια (όχι πάνω σε γωνία). 

Συμβουλή: Τοποθετήστε αντίγραφο της ετικέτας μέσα στο κουτί.

ΣΤΟΙΒΑΞΤΕ ΣΕ ΣΤΗΛΕΣ 

Οι στήλες εξασφαλίζουν μέγιστη αντοχή στοίβαξης. Αν τα 

περιεχόμενα είναι σκληρά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε «σύστημα 

πλινθοδομής» για μεγαλύτερη σταθερότητα.

ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΕΤΑΣ 

Τα αντικείμενα θα πρέπει να χωράνε ακριβώς στην παλέτα, χωρίς 

να προεξέχουν από τις άκρες. Δεν μπορούμε να δεχτούμε παλέτες 

που προεξέχουν τα αντικείμενα.

Η ΕΠΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ

Όταν η επάνω επιφάνεια είναι επίπεδη, η παλέτα είναι ανθεκτική και 

στοιβάσιμη. Οι μη στοιβάσιμες παλέτες επιβαρύνονται με επιπλέον 

χρέωση.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή 

ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ 

Χρησιμοποιήστε δύο ιμάντες από τις δύο πλευρές και/ή περιτυλίξτε 

την για να κρατήσετε τα αντικείμενα στη θέση τους. Δέσιμο και 

περιτύλιξη θα πρέπει να περιλαμβάνουν και την ίδια την παλέτα.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΑΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 

Οι ετικέτες πρέπει να τοποθετούνται στο πλάι - όχι στην κορυφή -

καθώς κάποια άλλη παλέτα μπορεί να στοιβαχτεί πάνω στην δική 

σας. Στις μη στοιβάσιμες παλέτες θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί  

οι απαραίτητες ετικέτες/κώνοι. 

Συμβουλή: Τοποθετήστε αντίγραφο της ετικέτας μέσα στο κουτί.

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Economy Express

2.4 x 1.2 x 1.8 m

1000 kg/τεμάχιο 

7000 kg/φορτίο

Express

2.4 x 1.2 x 1.5 m

500 kg/τεμάχιο 

500 kg/φορτίο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη 

συσκευασία, επισκεφτείτε τον ιστότοπο tnt.gr



ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ 

ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΑΣ

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

Χρειαζόμαστε τη συνεργασία σας για να μεταφέρουμε την αποστολή σας με ασφάλεια και προστατευμένη. 

Η ακατάλληλη συσκευασία θέτει σε κίνδυνο τα αγαθά σας, άλλες αποστολές και τα μέλη της ομάδας TNT. 

Ο οδηγός μας, προτού δεχθεί οποιαδήποτε αποστολή, θα επαληθεύσει αν είναι «κατάλληλη για μεταφορά».

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη 

συσκευασία, επισκεφθείτε τον ιστότοπο tnt.gr ή 

επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 89 05 868.

ΠΑΛΕΤΕΣ

ΜΗ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΑ                        

ΔΕΜΑΤΑ 

ΠΑΛΕΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ                                        

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΑΚΡΕΣ

ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ 

ΠΡΟΕΞΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ 

Οι αποστολές που περιέχουν επικίνδυνα αγαθά πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τους κανονισμούς IATA και 
ADR.

Όχι βαριά αντικείμενα σε φθαρμένα 

κιβώτια. Τα κιβώτια πρέπει να έχουν 

επαρκή αντοχή, ποιότητα και μέγεθος. 

Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε 

επιπλέον ταινίες για να αυξήσετε την 

ανθεκτικότητα του κιβωτίου.

Όλα  τα δέματα πρέπει να έχουν στερεωθεί 

με ασφάλεια πάνω στην παλέτα με ταινίες 

ή/και μεμβράνη περιτυλίγματος ώστε αυτά 

και η παλέτα  να αποτελούν μία αδιαίρετη 

μονάδα.

Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένες παλέτες ή 

παλέτες χαμηλής ποιότητας.

Όχι σε εκτεθειμένα αιχμηρά αντικείμενα ή 

γωνίες. Για την αποφυγή ζημιών ή 

τραυματισμών απαιτείται επαρκές υλικό 

(περιτύλιξη με φυσαλίδες ή αφρώδες 

απορροφητικό υλικό).

Μη χρησιμοποιείτε  τρυπημένα, 

τσακισμένα ή φθαρμένα κιβώτια, 

συμπεριλαμβανομένων των χτυπημένων 

γωνιών.

Όλα τα αντικείμενα πρέπει να χωράνε 

ακριβώς στην παλέτα χωρίς να 

προεξέχουν από τις άκρες.

Τα αντικείμενα που προεξέχουν ή δεν 

χωράνε καλά μπορεί να προκαλέσουν 

τραυματισμό ατόμου ή να προκαλέσουν 

ζημιά σε άλλες αποστολές.

ΒΡΕΓΜΕΝΑ ΚΙΒΩΤΙΑ

Όχι βρεγμένα κιβώτια, κιβώτια από τα 

οποία μπορεί να υπάρξουν διαρροές ή 

που έχουν υποστεί ζημιά από νερό.

ΑΝΩ ΤΩΝ 70 KG 

Κιβώτια βάρους άνω των 70 kg πρέπει να 

συσκευάζονται σε παλέτες.


