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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ  
ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΑΣ  
ΣΕ 5 ΕΎΚΟΛΑ ΒΉΜΑΤΑ
Μάθετε πώς μπορείτε να προστατέψετε την αποστολή σας από ζημιές, καθυστερήσεις και 
επιβαρύνσεις, με σωστή συσκευασία και σήμανση.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Τα μεταχειρισμένα κιβώτια είναι λιγότερο ανθεκτικά. 
Βεβαιωθείτε ότι το κιβώτιό σας είναι σκληρό και σε καλή 
κατάσταση. 

ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΗΝ ΎΠΑΡΞΗ ΚΕΝΟΎ ΧΏΡΟΎ
Ή υπερβολική χρήση προστατευτικού υλικού μέσα στη συσκευασία 
μειώνει τη δυνατότητα στοίβαξης των κιβωτίων. Αποφύγετε τα 
κιβώτια που είναι πολύ μεγάλα για το περιεχόμενο και απαιτούν 
πολύ προστατευτικό υλικό. Ύπάρχει κίνδυνος να συνθλιβούν.

ΒΑΡΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΏΤΙΑ
Μπορούμε να δεχτούμε κιβώτια βάρους έως 70 kg χωρίς 
παλέτα, αλλά θα πρέπει να τοποθετείτε την ετικέτα 
“HEAVY” στα κιβώτια άνω των 23 kg.

ΣΦΡΑΓΙΣΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ
Χρησιμοποιήστε κατάλληλη ταινία συσκευασίας και 
σχηματίζοντας ένα H, σφραγίστε την επάνω και την κάτω 
επιφάνεια του κιβωτίου. Για τα πιο βαριά κιβώτια, καλό θα 
ήταν να χρησιμοποιήσετε ταινίες δεματοποίησης.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΑΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
Απομακρύνετε τις παλιές ετικέτες. Κολλήστε τις καινούργιες 
ετικέτες στην επάνω επιφάνεια, ώστε ο γραμμωτός κώδικας να 
είναι επίπεδα τοποθετημένος στην επιφάνεια (όχι πάνω σε γωνία).

ΣΤΟΙΒΑΞΤΕ ΣΕ ΣΤΗΛΕΣ
Με τις στήλες διασφαλίζεται μέγιστη ανθεκτικότητα κατά 
τη στοίβαξη. Αν τα περιεχόμενα είναι σκληρά, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε ‘σύστημα πλινθοδομής’ για αυξημένη 
σταθερότητα.

ΜΗΝ ΎΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΕΤΑΣ
Τα αντικείμενα θα πρέπει να εφαρμόζουν ακριβώς στην 
παλέτα, χωρίς να προεξέχουν από τις άκρες. Αν και 
δεχόμαστε παλέτες με αντικείμενα που προεξέχουν, 
προτιμώνται τα φορτία που εφαρμόζουν ακριβώς στην 
παλέτα, καθώς μειώνεται ο κίνδυνος ζημιών.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ Η ΕΠΑΝΏ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ
Όταν η επάνω επιφάνεια είναι επίπεδη, η παλέτα είναι 
ανθεκτική, συμπαγής και στοιβάξιμη. Ισχύει επιβάρυνση 
για τις μη στοιβάξιμες παλέτες.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗ ΣΎΣΚΕΎΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ 
ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΠΕΡΙΤΎΛΙΓΜΑ
Χρησιμοποιήστε ταινίες δεματοποίησης ή/και περιτυλίξτε 
τα αντικείμενα πάνω στην παλέτα με εκτατή μεμβράνη 
ώστε να μην μπορούν να μετακινηθούν από τη θέση τους. 
Θα πρέπει να περιτυλίξετε μαζί και την ίδια την παλέτα. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΑΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
Οι παλέτες στοιβάζονται για τη μεταφορά, επομένως οι 
ετικέτες πρέπει να επικολλούνται στην πλαϊνή πλευρά (όχι 
στην επάνω επιφάνεια). 

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

ΒΡΕΓΜΕΝΑ ΚΙΒΏΤΙΑ
Μη χρησιμοποιείτε βρεγμένα 
κιβώτια, κιβώτια από τα οποία μπορεί 
να υπάρξουν διαρροές ή κιβώτια που 
έχουν υποστεί ζημιά από νερό. 

ΧΑΡΤΟΚΙΒΏΤΙΑ

ΠΑΛΕΤΕΣ

ΔΎΣΤΎΧΏΣ, ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΔΕΧΤΟΎΜΕ  
ΤΉΝ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΣΑΣ...
Χρειαζόμαστε τη συνεργασία σας για να μπορέσουμε να διεκπεραιώσουμε την αποστολή σας με ασφάλεια.  
Οι ακατάλληλες συσκευασίες βάζουν σε κίνδυνο τα αγαθά σας, άλλες αποστολές και τα μέλη της ομάδας TNT.  
Ο οδηγός μας, προτού δεχθεί μια αποστολή, θα επαληθεύσει αν η αποστολή είναι “κατάλληλη για μεταφορά”.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΜΕΡΗ ΠΟΎ 
ΠΡΟΕΞΕΧΟΎΝ
Τα αντικείμενα που προεξέχουν 
ή δεν χωράνε καλά μπορούν 
να προκαλέσουν τραυματισμό 
ατόμου ή φθορά σε άλλες 
αποστολές.

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΎΣΚΕΎΑΣΙΑ
Μη βάζετε βαριά αντικείμενα 

σε μη ανθεκτικά κιβώτια.  
Ή ανθεκτικότητα, η ποιότητα 
και το μέγεθος των κιβωτίων 

πρέπει να είναι ανάλογα με το 
περιεχόμενο. Αν χρειάζεται, 

χρησιμοποιήστε επιπλέον 
ταινίες για να αυξήσετε την 

ανθεκτικότητα του κιβωτίου.

ΠΑΛΕΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένες 
παλέτες ή παλέτες χαμηλής 

ποιότητας.

ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΑΚΡΕΣ
Δεν επιτρέπονται τα μη 
συσκευασμένα αιχμηρά 

αντικείμενα. Απαιτείται άφθονο 
προστατευτικό υλικό για την 

αποφυγή τραυματισμού. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  
ΑΣΎΝΗΘΙΣΤΟΎ  
ΣΧΗΜΑΤΟΣ

ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΏΤΙΑ
Μη χρησιμοποιείτε τρύπια 
κιβώτια ή κιβώτια που έχουν 
υποστεί σύνθλιψη ή άλλη 
φθορά.

ΜΗ ΣΤΕΡΕΏΜΕΝΑ ΔΕΜΑΤΑ
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.

ΑΝΏ ΤΏΝ 70 KG
Τα κιβώτια βάρους άνω των 
70 kg πρέπει να συσκευάζονται 
σε παλέτες.
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