
Správné balení
bezpečná přeprava

Přepravu výrobku zajišťuje třetí strana. V případě,že produkt nebude řádně zabaleno,zabezpečen proti
poškození a následně bude poškozen, veškerá rizika nese zákazník,který předává zásilku k odeslaní!

K tomu, aby bylo možné zajistit bezpečný a
efektivní průchod zásilek, je nezbytné správné a
profesionální balení zboží.
Při posílání balíků Vás prosíme o následující:

1. Používejte vhodný vnější obal:
Zvolte kartonovou krabici odpovídající velikosti a
hmotnosti odesílaného zboží. Dobré zabalení zajistí
dostatečnou pevnost k zachování celistvosti zboží
při fyzických vlivech, ke kterým nevyhnutelně
dochází při třídění a přepravě zásilek. Během
třídění balíků zaměstnanci zásilky několikrát
zvednou, položí na sebe, seskládají pro naložení do
dodávky. Balení, které poskytuje dostatečnou
ochranu, je kvalitní, pevná, rozměrově symetrická,
stohovatelná, pětivrstvá kartonová krabice.
Nepoužívejte, prosím, žádné poškozené,
opakovaně používané nebo zmačkané kartonové
krabice a nevytvářejte žádné nepravidelně
tvarované či beztvaré zásilky.

2. Nezapomínejte na vnitřní výplňový materiál:
Ujistěte se, že produkt se pohodlně vejde do
zvolené kartonové krabice a nedotýká se jejích
stěn. Pro daný typ zboží zvolte vhodný výplňový
materiál a v krabici nezanechávejte volný prostor,
aby nedocházelo k pohybu zboží během přepravy.
Zvláštní pozornost také věnujte balení jednotlivých
položek. Vhodným výplňovým materiálem je např.
bublinková fólie, vzduchové polštářky, pěnové
proložky, kartonová vlna, kartonová střiž,
polystyrenové výplně, fixační tělíska atp.

3. Krabici bezpečně utěsněte a nalepte
přepravní štítek
K přepravě mohou být převzaty pouze zcela
uzavřené/zalepené zásilky. Všechny strany
kartonové krabice utěsněte širokou a pevnou lepicí
páskou. Přelepení okrajů může dále snížit riziko
otevření krabice. Přepravní štítek nalepte vždy na
největší stranu balíku.

4. Ujistěte se, že Vámi odesílaný druh zboží není
vyloučen z přepravy :
GLS nepřijímá do přepravy zásilky, pokud by se
zboží uvnitř mohlo na cestě poškodit nebo ohrozit
bezpečnou manipulaci s jinými zásilkami. Patří sem
zboží, které je zabalene nedostatečně nebo
způsobem nevhodným pro pohyb po válečkové
dráze.

Manipulační vlivy
Zásilka musí během přepravy odolat následujícím
manipulačním vlivům:
• Náraz – náraz rovnající se volnému pádu z výšky
100 cm
• Tlak – tlak úměrný pětinásobku vlastní hmotnosti
• Vibrace – vznik vibrace pohybem na válečkových
dopravnících

Hmotností omezení
Po České republice i celé Evropě lze odesílat
zásilky o maximální hmotnosti 40 kg. Zásilky
překračující tento hmotnostní limit nebudou přijaty
do přepravy a bez výjimky budou vráceny
odesílateli. Rozměrová omezení Maximální možné
parametry balíku jsou následující:
• Délka: 200 cm
• Výška: 60 cm
• Šířka: 80 cm

Zároveň musí platit, že celková obvodová délka
balíku nesmí překročit 300 cm, přičemž se výpočet
provádí následovně: jedenkrát nejdelší strana
balíku + zbylé dvě strany balíku vynásobené dvěma
(1x délka + 2x výška + 2x šířka <= 300 cm).

Rozměrová a hmotnostní omezení v GLS
ParcelShopech :

Do GLS ParcelShopů lze odesílat balíky o
maximální hmotnosti 15 kg a délce 100 cm. Balíky
překračující tyto parametry nebudou přijaty do
přepravy pro doručení do ParcelShopu a budou
vráceny zpět odesílateli.
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