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Paletová preprava GET EXPRESS 

ZA ÚČELOM BEZPEČNEJ A EFEKTÍVNEJ PREPRAVY ZÁSIELOK 
JE NEVYHNUTNÉ POUŽIŤ BEZPEČNÉ, ODBORNÉ A VHODNÉ 

BALENIE 
 
 

 Ak nebude balík/kus/zásielka/paleta správne zabalená KURIÉR NEMUSÍ 

ZÁSIELKU PREVZIAŤ  

 Odosielateľ zodpovedá za správne a primerané balenie zásielky, 

 Pred objednávkou prepravy je potrebné si zistiť hmotnosť zásielky a rozmery 

zásielky -  šírku, dĺžku  a výšku po zabalení zásielky 

 Do prepravy sú prijímane výlučne nepoškodené palety (odporúčame bežné EURO 

palety). Spoločnosť GET Express neposkytuje palety. Paletu potrebnú pre prepravu si 

musí zabezpečiť zákazník sám.   

 Tovar je nutné pevne pripevniť k palete pomocou fólií alebo viazacích pások 

 Zásielku je nutné celú obaliť aspoň v 3 vrstvách fólie. 

 Ťažší tovar umiestňujte na spodok palety a ľahšie zásielky nahor. 

 Tovar na palete môže presahovať mimo jej pôdorysný rozmer. V tom prípade je nutné 

tovar atypickej zásielky zabaliť tak, aby časť, ktorý vyčnieva nemohla byť poškodená a 

nepoškodila ani ostatné zásielky v preprave. 

 Ťažisko palety by malo byť približne v strede 

 Maximálna výška palety je 2,2 m. 

 Kruhové predmety ako napríklad sudy, valce musia byť zviazané a zaistené proti 

kotúľaniu a posunutiu, napríklad klinami  
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Ako správne zabaliť nadrozmernú (atypickú) zásielku  

 

KARTÓNOVÁ KRABICA VOLITEĽNÉ BALENIE 

 
Pokiaľ to povaha zasielaného tovaru 

dovoľuje, pokúste sa zásielku zabaliť do 

kartónovej krabice. Manipulácia s takto 

zabalenou zásielkou je najjednoduchšia a 

tovar je najlepšie chránený proti vonkajším 

vplyvom. 

 
U tovaru, ktorý do krabice jednoducho 

nezabalíte, sa pokúste zabaliť aspoň 

všetky jeho časti náchylné na poškodenie, 

odlomenie či zašpinenie. Tieto časti 

môžete obaliť bublinkovou a oblepiť 

kartónovými plátmi a stiahnuť strechovou 

fóliou. 

 

 

 

 
 

 
Ďakujeme, že využívate naše služby. Tešíme sa na Vašu objednávku prepravy.  

 
S pozdravom 

 
Váš Tím GET EXPRESS 
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