PRZESYŁKA STANDARDOWA
Zawierająca towar zapakowany w sposób umożliwiający sortowanie automatyczne (elementy niespaletyzowane)
1. Oryginalne, fabryczne opakowania producenta - kartony o regularnych kształtach prostopadłościanu, o maksymalnych wymiarach 1,4 x 0,6 x 0,6 m.
2. Zawartość wewnątrz opakowania o regularnych kształtach, bez elementów ostrych lub wystających, które mogą przebić opakowanie zewnętrzne.
3. Zawartość zabezpieczona w sposób, który uniemożliwi przesuwanie się wewnątrz opakowania, np. wypełnieniami takimi jak styropian, tektury, poduszki,
pianki, folie bąbelkowe lub umieszczona w oddzielnych komorach.
4. Opakowania w kształcie tuby jedynie, gdy posiadają elementy zapobiegające przed przekręcaniem się na sorterze (o wymiarach min. 10 x 15 cm), dzięki
czemu możliwe jest skanowanie etykiet w trakcie automatycznego procesu.

PRZYKŁADOWE GRUPY TOWARÓW
Mogące być przesyłkami standardowymi, jeżeli zostaną przygotowane do transportu zgodnie z powyższymi zasadami
AGD małe

Miksery, sokowirówki, roboty kuchenne, garnki, patelnie itp.

Drobne wyposażenie łazienek

Armatura, elementy dekoracyjne np. wieszaki, mydelniczki itp.

Urządzenia elektroniczne dla domu i biura

Laptopy, komputery, drukarki, aparaty telefoniczne itp.

Urządzenia medyczne

Aparaty do pomiaru ciśnienia itp.

Urządzenia sportowe

Ławeczki do ćwiczeń w opakowaniu firmowym, drabinki gimnastyczne, bramki piłkarskie itp.

Towary zabezpieczone folią stretch

Karton owinięty folią stretch

Urządzenia elektro-techniczne

Wiertarki, szlifierki itp.

Obuwie w opakowaniu kartonowym

PRZESYŁKA NIESTANDARDOWA
Zawierająca towar zapakowany w sposób wymuszający sortowanie ręczne lub towar wrażliwy
1. Towary o nieregularnym kształcie, w innym opakowaniu niż prostopadłościenny karton lub skrzynia o maksymalnych wymiarach 1,4 x 0,6 x 0,6 m, np. tuba.
2. Towary kruche i delikatne.
3. Towary owinięte jedynie tekturą, folią (w tym folią rozciągliwą stretch) lub pianką.
4. Zawartość opakowania bez wypełnienia zabezpieczającego przed przemieszczaniem się.
5. Zawartość opakowania nierównomiernie rozłożona wewnątrz lub posiadająca ostre, wystające elementy, mogące uszkodzić opakowanie zewnętrzne.
6. Zastosowanie innej folii niż folia stretch.
5. Konieczność zapewnienia pionowego ustawienia towaru.

PRZYKŁADOWE GRUPY TOWARÓW
Wymagające sortowania ręcznego, ze względu na ich kruchość lub nieregularne kształty (spełniają kryteria przesyłki niestandardowej)
Ceramika użytkowa i artystyczna
Płytki ceramiczne ścienne lub podłogowe (glazura, terakota),
dekory
Rzeczy wykonane ze szkła lub z elementami szklanymi

Abażury szklane, lustra, lusterka, reflektory, lampy itp.

Szyby

Hartowane, zapakowane w karton

Elementy sanitarne

Zlewy, umywalki, muszle, kabiny prysznicowe, wanny, brodziki itp.

Elementy karoserii samochodowej

Zderzaki, maski, nadkola itp.

Fotele samochodowe
Instrumenty muzyczne

Smyczkowe, strunowe, klawiszowe, dęte lub instrumenty perkusyjne itp.

PRZESYŁKA STANDARDOWA CZY NIESTANDARDOWA
Kiedy przedmioty z tej samej grupy towarowej transportowane są jako przesyłki standardowe, a kiedy jako niestandardowe?
Od czego to zależy?

PRZYKŁADOWE GRUPY
TOWARÓW

PRZESYŁKA STANDARDOWA

PRZESYŁKA NIESTANDARDOWA

Rowery

Rowery dziecięce, pozostałe rowery w kartonach o wymiarach
standardowych

Rowery, które na czas transportu zabezpieczone są
wyłącznie tekturą

Meble

Elementy mebli do skręcenia (w kartonach)

Meble wolnostojące, skręcone lub zawierające szklane
elementy

Telewizory, monitory
do komputerów

Płaskie monitory do maksymalnej przekątnej 30” (w kartonach)

Telewizory kineskopowe ze względu na specyficzną
budowę oraz konstrukcję

Walizki narzędziowe
oraz walizki podróżne

Walizki narzędziowe i podróżne owinięte folią stretch,
zabezpieczone przed otwarciem oraz z zabezpieczonymi
elementami wystającymi (np. rączka)

Puste walizki podróżne oraz niezabezpieczone przed
otwarciem

Odzież, śpiwory, tkaniny, koce

W kartonie o regularnych kształtach i o standardowych
wymiarach

Wszystkie pozostałe formy opakowania (np. tuby bez
zabezpieczenia przed przekręcaniem się), w tym odzież
przewożona na wieszakach

Opony

Opony do aut osobowych bez felg, o maksymalnym rozmiarze
16", maksymalnie 2 szt. w kartonie

Wszystkie pozostałe rodzaje opon lub opakowanie
zewnętrzne inne niż standardowe

Kosmetyki (wody toaletowe, perfumy) zapakowane
w oryginalne opakowania producenta (pod warunkiem,
że nie będzie oznaczenia "Góra"). Korki od opakowań
z płynem (np. szampony, perfumy) powinny zostać
zabezpieczone przed samoistnym rozkręceniem np. przy
użyciu folii termokurczliwej.

Beczki, wiadra, kanistry, pojemniki zawierające
substancje płynne. Dodatkowo wymagane jest
oznaczenie „Góra”, aby zminimalizować zagrożenie
wycieku substancji.

Substancje płynne np. szampony,
ciecze, farby w wiaderkach

