
0-23K
G

PRIPRAVA POŠILJKE   
V 5 PREPROSTIH KORAKIH
Kako pravilno pripraviti in označiti paket ter pošiljko zavarovati  
pred poškodbami, zamudami in dodatnimi stroški.

IZBERITE KAKOVOST

Večkrat uporabljene škatle so manj trdne, zato izberite 
trdno škatlo, ki je v brezhibnem stanju. 

ZAPOLNITE PRAZEN PROSTOR V ŠKATLI

Prekomerno oblaganje s polnilom zmanjša stabilnost 
pri zlaganju. Uporabljajte embalažo, ki po velikosti 
ustreza vsebini in ne potrebuje preveč polnila.  
S tem preprečite, da se škatle potlačijo.

TEŽKE ŠKATLE

Škatle s težo do 70 kg lahko pošljete brez palete, 
vendar škatle nad 23 kg označite z etiketo »TEŽKO« 
(HEAVY).

LEPILNI TRAK V OBLIKI ČRKE H

Zgornjo in spodnjo ploskev škatle zalepite z ustreznim 
lepilnim trakom v vzorcu črke H, pri težjih škatlah pa 
razmislite o uporabi jermenov.

JASNO OZNAČEVANJE

Odstranite stare etikete. Nove etikete namestite tako, 
da je črtna koda nameščena plosko na zgornji površini 
škatle (in ne sega čez njen rob).

ZLAGANJE V STOLPIČE

Stolpiči zagotavljajo največjo trdnost pri zlaganju. 
Če je vsebina škatel trdna, lahko stabilnost na paleti 
povečate tako, da škatle zlagate kot zidake.

UPOŠTEVANJE MER PALETE

Predmeti na paleti morajo ustrezati njeni velikosti 
in ne smejo viseti čez njen rob. Čeprav sprejmemo 
tudi palete, na kateri predmeti segajo čez rob, so 
bolj zaželjene pošiljke, ki se prilegajo paleti, saj to 
zmanjša možnost poškodb.

PLOSKA ZGORNJA POVRŠINA ZLOŽENIH ŠKATEL

Če je zgornja površina zloženih škatel ploska, je 
paleta trdna, kompaktna in primerna za skladanje. Za 
palete, ki jih ni mogoče skladati, se zaračuna dodatek.

OVIJANJE Z JERMENI ALI FOLIJO

Za pritrjevanje škatel na paleto uporabite jermene in/
ali ovijalno folijo ter pri tem ovijte tudi paleto. 

JASNO OZNAČEVANJE

Palete so med prevozom zložene ena na drugo,  
zato je treba njihove etikete namestiti ob strani,  
in ne na vrhu.

ŠKATLE PALETE
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Za več informacij o načinih pravilnega pakiranja obiščite spletno mesto tnt.com







Pošiljke z nevarno vsebino morajo ustrezati predpisom IATA in ADR.

MOKRE ŠKATLE

Mokrih škatel oziroma škatel 
s poškodbami zaradi vode 
ali škatel, iz katerih pušča  
tekočina, ne sprejemamo. 

ŠKATLE

PALETE

ŽAL VAŠE POŠILJKE  
NE MOREMO SPREJETI ...
Za zagotovitev varnosti pošiljke med prevozom potrebujemo vašo pomoč. Neustrezna 
embalaža lahko ogrozi varnost vašega blaga, drugih pošiljk in zaposlenih podjetja TNT.  
Preden naš voznik prevzame pošiljko, preveri njeno ustreznost za prevoz.

ŠTRLEČI DELI

Predmeti, ki segajo čez rob 
palete ali štrlijo iz škatle, 
lahko povzročijo telesne 
poškodbe ali poškodbe 
drugih pošiljk.

NEPRIMERNA EMBALAŽA

Za pošiljanje težkega blaga 
uporabljajte trdnejše škatle. 
Vedno uporabite embalažo 
ustrezne trdnosti, kakovosti 

in velikosti. Po potrebi lahko 
embalažo ojačate  

z dodatnimi trakovi.

NIZKOKAKOVOSTNE 
PALETE

Ne uporabljajte 
poškodovanih ali 

nekakovostnih palet.

OSTRI ROBOVI

Ostre dele predmetov 
morate ustrezno zaščititi. 

V izogib poškodbam 
uporabite izdatno količino 

polnila. 

PREDMETI  
NENAVADNIH OBLIK

POŠKODOVANE ŠKATLE

Škatle ne smejo imeti lukenj, 
ne smejo biti stisnjene ali kakor 
koli drugače poškodovane.

NEPRITRJENE ŠKATLE

Vse škatle morajo biti ustrezno 
pritrjene na palete z jermeni 

in/ali folijo tako, da tvorijo eno 
enoto, ki je ni mogoče ločiti.

ŠKATLE NAD 70 KG

Škatle nad 70 kg je 
potrebno ustrezno pakirati/
pritrditi na paleto.

Za več informacij o načinih pravilnega pakiranja obiščite spletno mesto tnt.com


