
ZASADY PAKOWANIA I NADAWANIA PACZEK OLZALOGISTIC
1. ZASADY OGÓLNE

a. Niedozwolone jest wysyłanie niezapakowanych lub niedostatecznie zapakowanych 
paczek.

b. Niedozwolone jest łączenie paczek po kilka sztuk.
c. Opakowanie nie może być w żaden sposób uszkodzone, dziurawe, zgniecione itp.
d. Paczki nie mogą przekraczać maksymalnych dopuszczalnych rozmiarów i wagi u 

danego przewoźnika (informacje zawarte są w cennikach OlzaLogistic).

2. DOPUSZCZALNE RODZAJE OPAKOWAŃ
a. karton;

a.i. tektura falista – 3 warstwowa, udźwig do 15 kg;
a.ii. tektura falista – 5 warstwowa, udźwig do 30 kg;

a.iii. tektura falista – 7 warstwowa, udźwig do 50 kg;
a.iv. wzmocnienia rogów i krawędzi opakowania – taśma, profile metalowe, 

plastikowe itp.;
a.v. opakowanie powinno zostać oklejone taśmą w układzie litery H;

b. kartonowa tuba o przekroju kwadratowym lub trójkątnym;

3. NIEDOZWOLONE RODZAJE OPAKOWAŃ
a. opakowania drewniane;
b. palety;
c. worki;
d. folia stretch;
e. towary przewiązane sznurkiem;
f. opakowania metalowe (kanistry, puszki, beczki);

4. WYTRZYMAŁOŚĆ OPAKOWAŃ
a. przesyłka musi być odporna na:

a.i. upadek z wysokości 120 cm;
a.ii. nacisk przedmiotów o wadze ośmiokrotnie większej niż waga przesyłki;

a.iii. wibracje podczas przewożenia;
a.iv. przesuwanie się po podłodze samochodu;
a.v. pokonywanie różnic wysokości na taśmociągach (do 100 cm);

a.vi. zderzenia z innymi paczkami na taśmociągach.
b. każda przesyłka jest co najmniej sześciokrotnie załadowywana, rozładowywana, 

przewożona, przesuwana po taśmociągu, przenoszona ręcznie lub mechanicznie;
c. przesyłki są przewożone i procesowane w różnych warunkach klimatycznych – ani 

samochody ani sortownie nie są klimatyzowane;

5. ZASADY PAKOWANIA
a. przedmioty w paczce muszą być unieruchomione;
b. puste przestrzenie należy wypełnić materiałem zabezpieczającym przed 

uszkodzeniami:
b.i. folia bąbelkowa,

b.ii. profile styropianowe,
b.iii. profile polistyrenowe, 



b.iv. wypełniacz flo-pak,
b.v. tektura falista,

b.vi. podkładki tekturowe,
b.vii. kartofix,

b.viii. padpak,
b.ix. profile piankowe,
b.x. worki powietrzne,

b.xi. wełna drzewna,
b.xii. pulpa papierowa,

b.xiii. woreczki z pianką rosnącą,
b.xiv. itp.;

c. należy utworzyć strefy deformacji o minimalnej grubości 3 cm;
d. przedmioty nie powinny się ze sobą stykać;

6. OZNACZANIE PACZEK
a. paczki zawierające przedmioty mogące łatwo ulec zniszczeniu należy oznaczyć 

odpowiednią etykietką:
a.i. „chronić przed deszczem” [umbrella],

a.ii. „ostrożnie – kruchy przedmiot” [fragile],
a.iii. „tą stroną do góry” [this side up];

przy czym takie oznaczenie nie stanowi podstawy do roszczeń w razie uszkodzenia 
lub zniszczenia przesyłek;

b. paczki należy oznaczyć 1 etykietą przewozową, naklejoną na płaskiej powierzchni:
b.i. etykieta musi być czytelna, wydrukowana na drukarce w czarnym kolorze, z 

pełnym wysyceniem obszarów zadrukowanych (bez ubytków, niedodruków 
itp.);

b.ii. minimalny rozmiar etykiety to A6 (100 mm X 150 mm);
b.iii. kod kreskowy nie może być naklejony na krawędzi opakowania (brak 

możliwości zeskanowania).


