
Jak správně
zabalit
pneumatiky



Správné balení je základ
Pneumatiky doručíme s dopravcem TOPTRANS
po celé ČR i na Slovensko
S našim partnerským dopravcem TOPTRANS pošlete pneumatiky po celé České republice

i na Slovensko. Z pohledu dopravce jde o atypické zásilky - kurýrům se s nimi hůře

manipuluje, jsou těžké a mohou poničit ostatní balíky, které jsou v přepravě. Proto je nutné

dbát na správně zvolené balení, jedině tak zajistíme, že budou pneumatiky doručeny

v pořádku a bez zdržení tam, kam patří.

Prosíme, důkladně si pročtěte tento manuál a při balení pneumatik se jím řiďte - balení pneumatik se liší podle
toho, jestli posíláte pouze gumy bez ráfku či s diskem. Nezapomeňte, že za správnost balení je vždy

odpovědný odesílatel zásilky.
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Jak pneumatiky zabalit?
Balení pomocí strečové fólie

K balení můžete použít průhlednou i neprůhlednou fólii. Volte takovou fólii,

která je vyrobena z neprotržitelného materiálu. Po zabalení musí zakrývat

nejméně 3/4 pneumatiky a alespoň ve třech vrstvách.+

Zakrytí pneumatik kartonem

Jestli vám nevyhovuje balit pneumatiky do strečové fólie, můžete použít

i karton. Jednoduše zakryjte středy pneumatik kusy kartonu tak, aby nehrozilo,

že se v jejich středu zachytí nějaká menší zásilka.

Pneumatiky bez disků

Posíláte-li pneumatiky bez disků, můžete poslat dvě gumy jako jednu zásilku.

Pneumatiky jsou velmi odolné, není potřeba speciálních výplní na jejich balení

- dopravce TOPTRANS třídí zásilky ručně. Stačí je k sobě pouze pevně svázat

strečovou fólií a přelepit lepicí páskou. U pneumatik R19 a vyšších balte

každou pneumatiku zvlášť.
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Pneumatiku s ráfky je vhodné posílat každou zvlášť. Ráfky se totiž mohou

snadno poškrábat. Pneumatiky taktéž zabalte do strečové fólie, ještě před tím

si ale vystřihněte karton a přiložte jej z obou stran k ráfku. Tyto kartonové pláty

můžete ještě upevnit lepící páskou.

Pneumatiky s disky
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Balte gumy tak, aby fólie byla hladká a nehrozilo její
natržení například na přepravnících depa. Jinak se
balení může rozpadnout a pneumatiky se rozdělí.
Dopravce v takové situaci vyjme vaši zásilku
z přepravy, a to bez náhrady na kompenzaci. Jedině
správným balením zajistíte bezproblémovou cestu
vašeho balíku.

Se štítkem si hlavu nelamte. Kurýr ho přiveze s sebou na adresu vyzvednutí

a váš balík s ním označí. Vy si jen zkontrolujte, že štítek na zásilce pevně drží

a že jsou na něm uvedeny správné informace odpovídající vaší zásilce.

Kde získám přepravní štítek?


