
AKO SPRÁVNE ZABALIŤ ZÁSIELKY

V 5 JEDNODUCHÝCH KROKOCH

BALÍKY PALETY

Správne balenie a označenie chráni vašu zásielku pred poškodením, omeškaním a aplikovaním dodatočných

príplatkov. Stačí dodržiavať nasledovné základné požiadavky na prepravu balíkov, paliet a ťažkých nákladov.

VYBERAJTE KVALITNÉ BALENIE
Použité krabice strácajú svoju pevnosť. Uistite sa, že vaša
krabica je pevná a v dobrom stave.

VYHÝBAJTE SA PRÁZDNEMU PRIESTORU
Príliš veľa voľného priestoru znižuje nosnosť balenia. 
Nepoužívajte krabice, ktoré sú pre váš tovar príliš veľké. 
Riziko deformácie je v ich prípade privysoké.

ŤAŽKÉ BALÍKY
Na prepravu prijímame balíky až do 70 kg bez palety. Na 
balíky nad 30 kg sa môže aplikovať príplatok. Balíky nad
23 kg treba označiť nálepkou „HEAVY".

PRELEPTE SPOJE DO TVARU H
Krabicu uzavrite a spoje prelepte vhodnou lepiacou páskou
do tvaru písmena H (na vrchnej aj spodnej časti). Pri ťažšej
zásielke zvážte aj použitie sťahovacích pások. 

ZABEZPEČTE JASNÉ OZNAČENIE
Odstráňte z obalu všetky staré štítky a značenia. Nové
štítky umiestnite navrch balenia tak, aby čiarový kód nebol
pokrčený, prehnutý cez rohy a aby ho nič neprekrývalo.

BALÍKY UKLADAJTE DO STĹPCOV
Stĺpce zaistia maximálnu nosnosť palety. Ak je obsah
balíkov pevný, môžete pre zvýšenie stability použiť tzv. 
murársky štýl ukladania krabíc.

NEPRESAHUJTE OKRAJE
Krabice ukladajte na paletu tak, aby nepresahovali jej
okraje. Prečnievajúce palety nemôžeme prijať.

ZAROVNAJTE POVRCH
Paleta s celistvým rovným povrchom je pevná, kompaktná
a umožňuje stohovanie zásielok. Na nestohovateľné
zásielky sa aplikuje dodatočný príplatok.

NÁKLAD OBAĽTE ALEBO SPEVNITE
Krabice dôkladne pripevnite k palete napr. strečovou fóliou
alebo sťahovacou páskou. Náklad obaľte fóliou vždy aj
spolu s paletou.

ZABEZPEČTE JASNÉ OZNAČENIE
Palety sú pri transporte ukladané jedna na druhú –
prepravné štítky a značenie preto umiestnite na ich bočné
strany, nie navrch. Nestohovateľné palety musia byť 
označené nálepkami/kužeľmi. Tip: Kópiu štítku vložte aj do 
vnútra zásielky.

MAXIMÁLNE ROZMERY

Economy Express

2,4 x 1,2 x 1,8 m

1000 kg/paleta

7000 kg/zásielka

Express

2,4 x 1,2 x 1,5 m

500 kg/paleta

500 kg/zásielka

Pre viac informácií o správnom balení navštívte tnt.sk



NESPRÁVNE ZABALENÉ ZÁSIELKY, 

ŽIAĽ, NEMÔŽEME PRIJAŤ

BALÍKY

Na zaistenie bezpečnej prepravy vašej zásielky potrebujeme vašu spoluprácu. Nesprávne balenie predstavuje riziko

pre váš tovar, ostatné zásielky aj našich zamestnancov. Pred prijatím každej zásielky preto náš kuriér skontroluje, či

je správne pripravená na prepravu.

NEVHODNÉ BALENIE

Pre viac informácií o správnom balení navštívte tnt.sk 

alebo volajte 0800 100 868.

PALETY

VOĽNE ULOŽENÉ PREDMETY

NEKVALITNÉ PALETY

NEPRAVIDELNÝ TOVAR

OSTRÉ HRANY

POŠKODENÉ KRABICE

PREČNIEVAJÚCI TOVAR

PREČNIEVAJÚCI TOVAR

Zásielky obsahujúce nebezpečný tovar musia byť plne v súlade s predpismi IATA a ADR.

V krehkej krabici neprepravujte

žiadne ťažké predmety. Krabica

musí byť dostatočne kvalitná,

pevná a adekvátne veľká.

V prípade potreby spevnite krabicu

dodatočným obalením, napr. fóliou.

Všetok náklad musí byť pevne

pripevnený k palete (napr. strečovou

fóliou alebo sťahovacou páskou), aby

vznikol jeden pevný neoddeliteľný celok.

Paleta musí byť kvalitná a nepoškodená.

Ostré predmety musia byť dôkladne

Obalené (napr. bublinkovu fóliou), aby 

nepoškodili ostatné zásielky a nezranili

našich zamestnancov.

Na krabici nesmú byť diery, trhliny, 

preliačiny a pod.

Všetky krabice musia byť na palete

uložené tak, aby nepresahovali cez jej 

okraje.

Tovar nesmie vyčnievať z balenia, aby

nepoškodil ostatné zásielky a nezranil

našich zamestnancov.

VLHKKÉ KRABICE

Krabica nesmie presakovať, byť navlhnutá

ani inak poškodená vodou.

BALÍKY NAD 70 KG 

Balíky s hmotnosťou nad 70 kg musia byť

paletizované.


