
Onboarding HPPÚtmutató a szabályos csomagoláshoz
és a csomagok paramétereihez

A csomagok paraméterei

A megfelelő csomagolás

Standard csomag

Csomagolóanyag

A csomag legnagyobb lehetséges mérete: egy

oldal maximális mérete 70 cm, az oldalak méretének 

összege maximum 120 cm

A csomag legkisebb lehetséges mérete:

10 cm x 7 cm x 1 cm

A csomag maximális súlya: 5 kg

A csomag méretei A csomag súlya

40 cm

40 cm

40 cm

5KGMAX. 120 CM

Túlméretezett csomag

A csomag legnagyobb lehetséges mérete: egy oldal 

mérete 70-120 cm, az oldalak méretének összege 

120-150 cm

A csomag maximális súlya: 10 kg

A csomag méretei A csomag súlya

10KG50 cm

50 cm

50 cm

MAX. 150 CM

A megfelelő csomagolóanyag erős és 

strapabíró, hogy védje a csomagot az 

esetlegesen előforduló sérülésektől, 

pl. karton, hullámpapír, stb. 

Csomagolóanyag

A nedves és sérült csomagolóanyag 

jelentős mértékben befolyásolhatja 

annak a képességét, hogy megvédje 

a csomag tartalmát. 

Száraz és sértetlen csomagolóanyag

A csomagolóanyag mérete mindig 

legyen a becsomagolt árunak 

megfelelő méretű. Ne csúszkáljon 

benne az áru, de ne is türemkedjen

ki belőle semmi.

A helyes méret

A termék elhelyezése a csomagon belül

A terméket lehetőleg a doboz 

közepére helyezze, hogy az

esetleges sérülés elkerülhető

legyen.

A biztonságos elhelyezés

a csomagon belül

Használjon térkitöltő anyagot, ami 

megakadályozza az áru mozgását, 

csúszkálását a csomagon belül, pl. 

polisztirol hab, buborékfólia, vagy 

akár az egyszerű újságpapír is 

megfelelő.

Az üres hely kitöltése

Ha a csomag több terméket

tartalmaz, külön-külön is csomagolja 

be őket, így védve a dobozon belüli 

csúszkálástól, sérüléstől.

A több terméket tartalmazó

csomag

Minden oldalon hagyjon kb. 3-3 

cm-es, ún. gyűrődési zónát, hogy

a csomag esetleges külső sérülésekor 

a tartalom ne károsodjon.

A gyűrődési zóna

Használjon erős, széles ragasztósza-

lagot, amit hosszában és keresztben 

is ragasszon rá a csomagra.

Zárja le megfelelően a csomagot

A sérülékeny helyeken (pl. illeszté-

sek, sarkok) jobban ragassza le a 

csomagot, akár több réteg ragasztós-

zalagot is használva.

Ügyeljen a sérülékeny helyekre

Minden csomagra tegyen szállítási 

címkét. Ügyeljen rá, hogy jól látható 

és sértetlen legyen. Javasoljuk, hogy 

a folyamat legvégén ragassza

a dobozra.

Csomagcímke

Készen áll a csomag a szállításra?

Ne ragasszon össze két, vagy több dobozt. 

A jó csomag, csak egy darabból áll. 

A csomagnak szállításra alkalmasnak

kell lennie, vagyis a saját súlyának

nyolcszorosát el kell bírnia.

A csomagnak minden esetben masszívnak 

és egységesnek kell lennie
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A csomag lezárása és a csomagcímke
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www.csomagkuldo.hu


