
 
 

Správne balenie – bezpečná preprava 
Za účelom bezpečnej a efektívnej prepravy balíkov v systéme GLS,  

je nevyhnutné použiť bezpečné a odborné balenie. 

Prosím,... 

...použite vhodný vonkajší obal!  

Vyberte vhodný kartón podľa veľkosti, váhy a kvality tovaru. Dobré balenie zaručuje dostatočnú 

pevnosť, aby sa zachovala celistvosť tovaru pri fyzických nárazoch, ktoré sa nevyhnutne vyskytujú 

počas triedenia a prepravy. Počas triedenia sú balíky dvíhané, ukladané na seba, zarovnávane a 

zoskupované podľa adries personálom GLS niekoľkokrát. Balenie, ktoré poskytuje adekvátnu  ochranu 

je kvalitný, silný, rozmerovo stabilný, stohovateľný, 5-vrstvový kartón. Prosím nepoužívajte žiadne 

poškodené, opakovane použité alebo pokrčené kartóny a nevytvárajte žiadne balíky nepravidelného 

tvaru! 

...nezabúdajte ani na vnútorný výplňový materiál! 

Prosím ubezpečte sa, že produkt vložený do balíka sa tam 

pohodlne zmestí, ale neprichádza do kontaktu so stenami 

balíka. Vyberte výplňový materiál adekvátny pre typ tovaru a 

nenechávajte v balíku prázdne miesto, aby sa zabránilo 

voľnému pohybu objektu. Tiež, prosím venujte osobitnú 

pozornosť individuálnemu baleniu jednotlivých predmetov. 

 

...balík pevne uzavrite a nalepte naň prepravný štítok! 

Na prepravu môže byť podaný len úplne zavretý a zalepený balík. Utesnite všetky strany balíka širokou 

lepiacou páskou. Pokiaľ je to možné, použite lepiacu pásku s logom Vašej spoločnosti. Lepenie okrajov 

môže ďalej znížiť riziko otvorenia balíka. Prepravný štítok prosím nalepte na najväčšiu stranu balíku. 

...uistite sa, že poznáte typy tovarov, ktoré sú z prepravy vylúčené! 

GLS neakceptuje balíky, ktorých tovar sa môže poškodiť počas prepravy alebo môže ohroziť bezpečnú 

manipuláciu s ostatnými balíkmi. Patria sem tovary, ktoré sú neuspokojivo a / alebo nevhodným 

spôsobom zabalené, ako aj výrobky uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach (https://gls-

group.eu/SK/sk/vseobecne-obchodne-podmienky. 
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Váhový limit 

V prípade domácich balíkov sa môžu expedovať balíky s hmotnosťou do max. 40 kg, v prípade balíkov 

odosielaných do zahraničia sa môžu expedovať iba balíky s hmotnosťou do 31,5 kg, aby sa s nimi dalo 

bezpečne manipulovať. Pri podaní balíka prostredníctvom ParcelShopu alebo Balíkomatu  je 

povolená maximálna hmotnosť do 31,5 kg.  

Rozmerový limit 

Kombinácia dĺžky a obvodu balíka nesmie presiahnuť 3 metre. 

(veľkosť obvodu = 2x  výška + 2x šírka + 1x dĺžka). Maximálna, akceptovateľná dĺžka balíka  

pre bezpečnú manipuláciu je 2 metre.  

                   

 

                                                                                                              Šablóna pre malé balíky GLS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Malý balík Normálny balík 

Balík akceptovaný v  

ParcelShope a 

Balíkomate 

váha max. 2 kg min. 0,1kg - max. 40kg / 31,5kg (zahraničie) min. 0,1 kg –  max. 31,5 kg 

dĺžka max. 40cm min. 10 cm - max. 200 cm max. 51 cm 

výška max. 23 cm min. 15 cm – max. 60 cm max. 42 cm 

šírka max. 30 cm min. 5cm – max. 80 cm max. 39 cm 



 
 

 SPRÁVNE NESPRÁVNE 

Balenie dlhých predmetov 
Pri balení dlhých zásielok napr. papierových    

roliek alebo dokumentov, prosím použite 

hranatú krabicu, pretože balenie v úzkych 

valcoch (tubusoch) môže spôsobiť 

zaseknutie valčekového dopravníka a tým 

spôsobiť poškodenie tovaru počas jeho 

triedenia.  

V prípade potreby je potrebné použiť 

dostatočné množstvo výplňového 

materiálu. 

 

  

Zmršťovacie balenie ( napr. na 

matrace alebo koberce ) 
Tovar väčšej veľkosti je počas prepravy 

potrebné chrániť vhodným vonkajším a 

vnútorným obalom. Z tovaru je potrebné 

odstrániť nadbytočný vzduch a následne ho 

obaliť niekoľkými vrstvami zmršťovacej 

fólie  ( 100 micron LDPE ). 

  
Vyčnievajúce časti z balíka 
Vyčnievajúce časti tovaru môžu počas 

prepravy spôsobiť zaseknutie a poškodenie 

valčekového dopravníka a z toho dôvodu 

balík nesmie obsahovať vyčnievajúce  časti. 

Preto používajte vhodný kartónový obal  

zohľadňujúci primeranú veľkosť a povahu 

prepravovaného tovaru. Ostrý a špicatý 

tovar je pred zabalením do kartónu  

potrebné zabezpečiť dostatočným 

množstvom vhodného výplňového 

materiálu  ( napr. bublinkovou fóliou ). 

 

  

Preprava bicyklov 
Ak chcete poslať bicykel, použite kartón 

primeranej šírky a výšky, ktorý nepresahuje 

stanovené obmedzenia veľkosti balenia. 

Vyčnievajúce časti (riadidlá, pedále) otočte  

smerom do vnútra a použite výplňový 

materiál. Balenie bicykla len baliacou 

fóliou, alebo papierom nie je dostatočné, 

pretože sa môže zachytiť na valčekovom 

dopravníku, čo  môže poškodiť samotný 

tovar ale aj iné zásielky. 

 

  

Ochranné balenie 
Pre triedenie a prepravu priemyselných 

balíkov, nie je vhodné darčekové balenie, 

pretože valčekový dopravník môže 

poškodiť a zničiť ich vonkajší obal. Takýto 

tovar je potrebné zabaliť dodatočne do  

vhodnej kartónového obalu v primeranej 

veľkosti  za použitia dostatočného 

množstva vhodného výplňového materiálu.  

 
  

 

 

 



 
 

 SPRÁVNE NESPRÁVNE 

Drevené prepravky, palety 
Tovar balený v drevených prepravkách, na 

paletách      alebo v akomkoľvek drevenom 

obalene  nie je možné  prepravovať, pretože 

triedenie balíkov nie je zabezpečované 

ručne. Tovar je potrebné zabaliť do 

vhodného kartónového obalu 

s prihliadnutím na maximálne váhové 

a veľkostné rozmery. 

  

Nezabalený tovar 
Nezabalený tovar je náročný na triedenie 

počas ktorého môže spôsobiť nehody 

ohrozujúce bezpečnosť pracovníkov ako aj 

iných balíkov a preto jeho preprava na 

valčekových dopravníkoch nie je možná. 

Zabaľte prosím všetky produkty do 

vhodného kartónového obalu, ktorý ochráni 

prepravovaný tovar. Balenie tovaru (napr. 

autodiely, balíky nepravidelných tvarov) vo 

fólii, alebo papierovom obale nie je možné 

považovať za dostatočné. 

  

Výplňové materiály  
Citlivé a krehké predmety (sklo, porcelán, 

infúzne fľaše, elektronické predmety atď.) 

baľte zvlášť opatrne. Nenechávajte v krabici 

prázdny priestor, pretože by to mohlo 

spôsobiť pohyb tovaru a poškodenie. 

Výplňový materiál by mal byť umiestnený 

v rámci celého balíka. Z dôvodu zvýšenej 

bezpečnosti baľte aj jednotlivé položky 

v balíku. Použite oddeľovacie kartónové 

listy zabraňujúce pohybu, alebo 

polystyrénové obloženie, ktoré odráža tvar 

produktu. Samotné výplňové “čipsy“ nie sú 

dostatočným výplňovým materiálom. 

  

Vedrá alebo nádoby 
Tovar balený vo vedrách alebo iných 

plastových ako aj kovových nádobách 

nemôže byť prepravovaný na valčekovom 

dopravníku a z toho dôvodu je potrebné 

takýto tovar zabaliť do vhodného 

kartónového obalu za použitia 

dostatočného množstva vhodného 

výplňového materiálu. Pred zabalením 

tovaru je potrebné skontrolovať uzávery. 

Kontrolou uzáverov alebo uzatváracích 

klapiek sa presvedčte, že obsah nevytečie, 

aj keď je balík položený na bočnej strane. 

Vnútro krabice vyplňte vhodným 

výplňovým materiálom. 

  

Pneumatiky 
Pneumatiky sa nemôžu prepravovať 

nebalené, pretože môžu zafarbiť iné obaly 

balíkov. Vytvorte jeden balík z najviac dvoch 

pneumatík. Nepripevňujte ich k sebe, 

pretože sa môžu rozpadnúť, ale 

pneumatiky pevne zabaľte (napr. do fólie) a 

na vonkajšiu stranu obalu nalepte 

prepravný štítok. 

 

  

 

 

 



 
 

 SPRÁVNE NESPRÁVNE 

Krabice rôznych veľkostí 
Počas triedenia sú balíky niekoľkokrát 

dvíhané, nakladané na seba, zarovnávane a 

zoskupované podľa adries personálom GLS. 

Balíky rôznej veľkosti odosielajte osobitne. 

Prosím, nelepte ich a nepripevňujte ich k 

sebe, pretože sústava takýchto balíkov sa 

môže rozpadnúť. V takom prípade sa na 

miesto určenia môže dostať iba balík 

označený štítkom. 

 

 
Uloženie rôznych produktov do 

jedného balíka 
Ak chcete umiestniť niekoľko produktov do 

jedného balíka, venujte osobitnú pozornosť 

tomu, aby sa tovar vo vnútri balíka 

nepohyboval, nedotýkal sa navzájom a 

nedotýkal sa aj priamo steny balíka. Aby ste 

predišli poškodeniu Vášho tovaru, použite 

oddeľovače a výplňový materiál. Počas 

prepravy môže dôjsť k otočeniu balíka na 

bočnú stranu, takže by ste mali tovar 

obsahujúci tekutinu osobitne skontrolovať 

a zabezpečiť proti neželanému úniku 

samotnej tekutiny, ktorá by mohla poškodiť 

ďalší tovar. 

  

Bezpečnostné vaky, vzduchové 

obálky na balenie malých výrobkov  
Bezpečnostné vaky a vzduchové obálky sú 

ideálne na prepravu malých a ľahkých (nie 

špicatených alebo ostrých) výrobkov. Pri ich 

používaní je potrebné vziať do úvahy 

skutočnosť, že tento obalový materiál nie je 

vhodný pre krehký tovar alebo tovar citlivý 

na otrasy. 

  
Zabalený tovar  
Zabalený obal (napr. Krmivo pre domáce 

zvieratá) si nezachová svoj tvar, takže sa 

môže zachytiť na valčekových 

dopravníkoch. Zabalený tovar zabaľte tiež 

do kartónového obalu, alebo vytvorte 

pevný a obdĺžnikový obal pomocou silnej 

lepenkovej fólie a plastu zmraštiteľného 

obalu, aby bol balík vhodný na prepravu. 

Nelepte ani nespájajte dokopy viac vriec.   

 

 

 

 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky ohľadom balenia alebo špeciálnych požiadaviek, 

kontaktujte nás na adrese:  info@gls-slovakia.sk 
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