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Liite № 1 Palvelujen 

tarjoamista koskeviin yleisiin 

sääntöihin 
. 
 

Lähetysten pakkaamista ja merkitsemistä koskevat ohjeet 

 
 

1. Pakkauksen tulee suojata lähetystä vaurioilta, katoamiselta ja luvattomalta avaamiselta sekä muita lähetyksiä 

vaurioittamiselta ja kolmansia osapuolia ja heidän omaisuuttaan aiheutuvilta vaurioilta. 
              2. Kuljetuspaketin tyypin on vastattava sisällön tyyppiä (taulukko 1).  

3. Pakkausmenetelmän on vastattava sisällön tyyppiä (taulukko 1), sisältäen lisäpakkausmateriaaleja: 
- yksittäispakkauksen sisä- ja ulkopuolen pehmustukseen ja pakkauksen sisällä olevien aukkojen täyttämiseen: ilmakuplakalvo, 

AIRPAKER-turvatyynyt, puristettu pakkauspahvi, pakkauspaperi, aaltopahvilevy (3 ja 5 kerrosta), polystyreenivaahtolevy, 

polystyreeni, kennopahviarkki, joustava kalvo ja muut hyödylliset tarvikkeet (rätit, rypistetty sanomalehti, pahvinpalat ja muut 

materiaalit, jotka toimivat pehmusteina); 
- erottamiseen, jos yhdessä pakkauksessa on kaksi tai useampia sisältöjä: AIRPAKER-turvatyynyt, puristettu täytepahvi, 

aaltopahvilevy (3 ja 5 kerrosta), paisutettu polystyreenilevy, vaahtomuovi, kennopahviarkki; 
4. Pakkauksessa (mukaan lukien tehdaspakkauksessa) lähetysten sisällä ei saa olla tyhjää tilaa. 

Jos alkuperäinen pakkaus on valmistettu monikerroksisesta pahvista ja siinä on jo "sisälaatikko", esimerkiksi vaahtomuovista, 

jonka paksuus on vähintään 2 cm, lisäpakkauksia ei tarvita.  
5. "Puulaatikkoa" vaativat lähetykset on esipakattu pehmuste- ja suojamateriaaleilla (taulukko 1). 

6. Lähetysten pakkauksessa ei saa olla merkkejä uudelleenkäytöstä: puhkeamista, kolhuja, hankausta, öljyisiä ja likaisia 

jälkiä. Kolmannen osapuolen tiedot, jotka eivät liity tähän lähetykseen, eivät ole sallittuja: merkinnät, logot, viivakoodit, jne. 
7. Laatikon mitat ja paino eivät saa ylittää kuljetuspakkauksen sallittua painoa ja mittoja, eikä ole hyväksyttävää, että 

lähetyksen osat työntyvät pakkauksen ulkopuolelle. 
8. Epäsäännöllisen muotoiset esineet: pyöreät, soikeat, epävakaat pinnat (kiertyminen, kaatuminen, jne. mahdollista), teräviä 

ja ulkonevia osia, jne. sisältävät tuotteet on pakattava ja kiinnitettävä huolellisesti pakkauksen sisään, jotta ne eivät pääse 

siirtymään ja vahingoittumaan muita kohteita. 
9. Lähetykset, jotka koostuvat useista pakkauksista tai useista osista, on pakattava erikseen pehmustemateriaaleilla, sijoitettava 

kuljetuspakkaukseen ja vuorattava erottamis- ja tiivistysmateriaaleilla. 
10. Lähetykset aaltopahvilaatikon sisällä sijoitetaan keskelle, etäisyys seiniin, laatikon pohjaan ja yläosaan on oltava vähintään 2 

cm ja enintään 5 cm. Aukot täytetään tiivistysmateriaaleilla.  
11. Lähetyksen merkinnöissä on oltava: 
 

- Lähetystunnus, joka kiinnitetään pakkaamisen jälkeen jokaiseen lähetykseen, joita voi olla useita. Lähetystunnuksen tulisi 

olla A6-muotoinen (100x150 mm/105x148,5 mm), selkeät luettavat ääriviivat viivakoodialueella ilman kasaumia ja siirtymiä 

tasosta toiseen.  
Lähetystunnus on painettu itseliimautuvalle paperille. 

On suositeltavaa käyttää seuraavia välineitä tulostukseen: 

 - lämpösiirtotulostin, puolikiiltävä paperitarra, nauha ”Ribbon” vahahartsipinnoitteella; 

 - lämpötulostimella päällystetty paperitarra ThermoTop 
 

Lähetystunnus voidaan tulostaa: 

- Asiakas itsenäisesti henkilökohtaisen tilin kautta; 

- työntekijä Toimittajan toimistossa. 
 

Viivakoodin sijainti: CDEK-pakkauksille - erityisessä paikassa, muille pakkauksille - etupuolelle tai yläpinnalle, joka ei 

mene pakkauksen läpän päälle.  
 

- Turvatarrat (suositellaan): pehmeä sinetti lähetystunnus (pakkausnumero), sulkemismenetelmät (pakkauksen numero ja 

avaamisen ohjaus).  
 

12. Asiakas voi ostaa pakkausmateriaaleja CDEK:lta tai pakata ne omiin pakkauksiinsa. 
Pakkaustyypit ja pakkausopas: https://www.cdek.ru/ru/calculate. 
 

13. CDEK ei ole vastuussa lähetyksille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat siitä, että Asiakas ei ole noudattanut näitä 

lähetysten pakkaus- ja merkintävaatimuksia, paitsi jos vahingon luonne ei liity lähetyksen virheelliseen pakkaamiseen, tai 

osa lähetyksestä (kulma, tms.) on vaurioitunut, joiden osalta asianmukainen pakkaus on tehty. 

 

 

 

 

https://www.cdek.ru/ru/calculate
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Taulukko 1. Kuljetuspakettien tyypit, pakkausmenetelmät, sisällön tyypit. 
. 

(Jos tuotetta ei ole lueteltu taulukossa, sinun tulee viitata samankaltaisiin tuotteisiin, ottaen huomioon niin samankaltaisuuden ja kuvauksen) 

 
Pakkaustyyppi   Sisällön tyyppi Pakkaustapa, kommentit 

 
Pahvi, paperipakkaus (voimapaperi) 

 
Kuriiriposti 

pahvikirjekuori 
 

Lähetykset: muoto enintään A4, paino 

enintään 0,5 kg, korkeus 15 mm 
Painetut materiaalit: asiakirjat, passit, valokuvat, 

kirjat, esitteet, lehdet, jne. 

Ei ole sallittua pakata tavaroita. 
Pakkaa sisältö kirjekuoreen, sulje, merkitse se. 
 

Kirjekuori 

ilmakerroksella 
Aeropack (voimapaperi) 
 

 

Lähetykset:  
koko A4, paino enintään 0,5 kg, korkeus 15 

mm  
koko A5, paino enintään 0,3 kg, korkeus 10 

mm 
Korutavara 

Painotuotteet: valokuvat, kirjat, esitteet, lehdet, 

jne.   

  Matkamuistot/CD-/DVD-levyt 

  Korut 

Pakkaa sisältö kirjekuoreen, sulje, merkitse se. 
 

 
Pehmeä pakkaus 

Kuriiripaketti  
/ Turvallinen paketti  
 

Pakkauksen muoto, 

sisällön paino: 

A2, paino 4 kg 

A3, paino enintään 3 

kg  
 A3+, paino enintään 4 

kg 
A4, paino enintään 2 

kg 
A5, paino enintään 0,5 

kg 
 

 

Pakkaus on suljettava 

kaikilta pinnoiltaan. 

Lähetykset, jotka on valmistettu kestävistä 

materiaaleista, jotka eivät voi rikkoutua, 

katketa, roiskua, murentua, vääntyä, jne. 

 

Lasten pehmolelut 

Nahkatavarat: käsineet, laukut,  

Kangas 

Kengät (laatikossa) 

Reput 

  Tekstiilit: vuodevaatteet ja keittiötekstiilit 

valmistajan pakkauksessa. 
  Korut  

Kääri sisältö pehmustemateriaalilla, 

esimerkiksi kuplakääreellä, kolme kerrosta tai 

enemmän, ja pakkaa pakettiin.  Tee merkinnät. 
Ei ole sallittua pakata: 
- esineitä, jotka sisältävät herkkiä nesteitä, jauheita 

jne. 
- esineet, jotka eivät sovi kooltaan ja 

muodoltaan (pyöreät, muodoltaan 

epäsäännölliset); 
- esineitä, joissa on terävät kulmat tai muut 

elementit, jotka voivat repiä pakkauksen; 
- valmistajan pakkauksessa olevat tavarat, 

jotka ovat olennainen osa lähetystä ja 

vahingon sattuessa voi sattua 

vakuutustapahtuma. Esimerkiksi 

merkkikengät, merkkivaatteet jne.; 
- kaikenlaiset nesteet (geelit, öljyt). 
 

Yhdistetty pakkaus 
 

 

 

 

 
№1 ilmakuplakalvo tai 

käärepaperi + Stretch-

muovi + teippi logolla  
 

 

 

 

 

 

 

 

№2 Stretch + pahvi + 

Lähetykset, jotka on valmistettu 

kestävistä materiaaleista, jotka eivät 

voi rikkoutua, katketa, roiskua, 

murentua, vääntyä, jne. 

 
№1 varten 
Matkalaukut  
Urheilulaukut 
Laukut - ”Shuttle” -rungot. jne. 
*Vedettävät matkalaukut  
 

 

 

 

 

 

 

Laukkujen ja matkalaukkujen pakkaamiseksi 

on tarpeen täyttää tyhjät tilat täyteaineilla tai 

kätevillä tuotteilla. 
 

 

 
№1. Kääri sisältö pehmustemateriaalilla, 

esimerkiksi ilmakuplakääreellä vähintään 3 

kierrosta tai rypistynyttä pakkauspaperia yhdeksi 

kerrokseksi ja kääri sitten tiheä kerros 

joustokalvoa 4-6 kierrosta (suosittelemme mustaa 

stretchiä) suojaamaan sitä kosteudelta ja pölyltä, 

kiinnitä pakkaus logoteipillä pituus- ja 

poikittaissuunnissa.  
* Matkalaukkujen pakkaamisessa suojaa kahvat, 

pyörät ja tuet suojaavilla materiaaleilla, jotka on 

valmistettu aaltopahvista tai puristetusta pahvista. 
Tee merkinnät. 
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Stretch-muovi + teippi 

logolla. 
 

 

 

 

 

 
№3 Stretch + paketti (tai 

holkki, kangas) 

polyeteenistä tai 

polypropeenista) + 

teippi 
 

 

 

 

 
№4 Ilmakuplakalvo tai 

käärepaperi + puristettu 

pahvi (tai puulevy, 

aaltopahvi, kennopahvi) 

+ Stretch-kalvo + teippi 

 

 

№2 varten 
Auton renkaat 
 

 

 

 

   
 

 
№3 varten  
Mainostuotteet: bannerit, julisteet 

Rakennusmateriaalit: tapetit, linoleumit, matot, 

jne. 

Tekstiilit: matot, kankaat, jne. 
   

  

 

 
№4 varten 
Mailat 
Hiihtovälineet 
Lumilaudat 
Skootterit (taitettavat) 
Rullalaudat  
Verhotangot 
jne. 
 

 

№2. Kääri sisältö joustavalla kalvolla 3-4 

kierrosta, kääri tai aseta pahville, kääri sitten 

kiristyskalvo uudelleen 3-4 kierrosta 

(suosittelemme mustaa stretchiä), kiinnitä pakkaus 

logoteipillä, lähetyksen pituus- ja 

poikittaissuunnaisa. Tee merkinnät. 
 

 

№3 Kääri sisältö joustavalla kalvolla 3-4 

kierrosta, laita pussiin tai holkkiin tai kääri 

liinaan, vahvista pakkauksen muoto: rulla, putki, 

kiinnitä pakkaus logoteipillä lähetyksen poikki- ja 

pituussuuntaan, kiinnitä erityistä huomiota 

päätyosiin. Tee merkinnät. 
 

 
№4 Kääri sisältö 3-4 kierrosta venyvällä kalvolla, 

jos sisältö on yhdistetty (esimerkiksi sukset), kääri 

kukin erikseen, kiinnitä tiukasti teipillä, kääri 

sitten ilmakuplakääreellä kolme kierrosta tai 

enemmän tai rypistyneellä käärepaperilla, kiinnitä 

teipillä, tee sitten puristetusta pahvista kehys (tai 

putki) pakatun tuotteen leveydeltä ja pituudelta tai 

puulistasta jäykkä tukirengas pakatun tuotteen 

leveydelle ja pituudelle, hunajakennopahvia tai 

muuta materiaalia, kääri se sitten tiiviillä stretch-

kerroksella (suosittelemme mustaa stretchiä) ja 

kiinnitä pakkaus logolla varustetulla teipillä 

tuotteen poikki- ja pituussuunnassa. Tee 

merkinnät. 

 
Puolijäykkä pakkaus 

Aaltopahvilaatikko 
 

Kun valitset laatikkoa, 

ota huomioon: 
1. Pahvityyppi: tulee 

olla valmistettu 

monikerroksisesta 

aaltopahvista (vähintään 

kolme kerrosta). 
2. Laatikon 

enimmäispaino: älä 

pakkaa laatikkoon 

enempää kuin se kestää, 

kiinnitä huomiota 

laatikon merkintöihin. 
3. Pakkauksen mitat: 

valitse laatikko siten, 

että vähintään 2 cm ja 

enintään 5 cm voidaan 

saavuttaa kuudelta 

sivulta (ylä-, ala- ja 

neljä sivuseinää) 

laatikon seinistä 

sisältöihin. 
Laatikon liimaamiseen 

on käytettävä CDEK-

logolla varustettua 

Lähetyksen luonne ja kuvaus: 

Paino enintään 30 kg, pituusehdot: pakatut tuotteet 

eivät saa koskettaa laatikon seiniä. 

Tuotteet, jotka on valmistettu kestävistä 

materiaaleista, jotka eivät voi rikkoutua, katketa, 

roiskua, murentua, jne. 

 

Esimerkkejä lähetyksistä: 
Auton osat: muovilevyt, jarrupalat, jarrusylinterit, 

kytkin, jne. 
Työkalut rakentamiseen, korjaukseen, musiikkiin, 

kirurgiaan, leikkiin, käsityöhön, jne. 

Paperitavara 

Nahkatavarat 

Kangas 

Kengät 

Painotuotteet: kirjat, vihkot, albumit 

Kotitaloustarvikkeet: ruokailuvälineet, 

kattausvälineet, keittiösarjat, kylpysarjat, kodin ja 

puutarhan tarvikkeet, jne. 

Sisustustuotteet: patsaat, matkamuistot, kehykset, 

kynttilänjalat, jne. 

Tekstiilit: kankaat, matot, verhot, peitot, 

vuodevaatteet, jne. 

Lähetykset, jotka eivät vaadi erityistä 

suojausta: 
1. Kääri sisältö pehmustemateriaalilla, esim. 

kolme kierrosta tai enemmän kuplamuovia, 

kiinnitä reunat teipillä.  
2. Aseta pakattu kohde aaltopahvilaatikon 

keskelle, etäisyys pakatusta sisällöstä laatikon 

seiniin on oltava vähintään 2 cm ja enintään 5 

cm, täytä aukot materiaaleilla aukkojen 

täyttämiseksi (tiivisteet).  
 3. Sulje laatikko, merkitse se. 



4 

 

teippiä CDEK: 

työntekijän 

osallistuessa. 
Laatikon kaikki reunat 

on kiinnitettävä teipillä 

laatikon lujuuden 

lisäämiseksi ja 

luvattomalta 

avaamiselta 

suojaamiseksi.  
 

 

 

Lähetyksen luonne ja kuvaus: 

1. Paino jopa 30 kg, pituusvaatimukset: pakatut 

tuotteet eivät saa koskettaa laatikon №1 seinämiä 

(katso pakkaustapa oikealla) 

 2. Tuotemateriaali, tarkoitus: 

- lasi: säiliöt, astiat, kristalli, laboratoriovälineet, 

optinen, kvartsi, lääketieteellinen lasi, tyhjiöt, 

lämmönkestävä, lämpölasi, suojaava lasi, lasikuitu. 

- keramiikka: savikeramiikka, 

posliini, puoliposliini, samotti, fajanssi, majolika, 

jne.  

- metallia sisältävät tuotteet 

(alumiini, lyijy, kupari,  sinkki, valurauta, jne.). 

- textolite, bakeliitti, polyesterihartsi, 

epoksihartsi, osana sähkö- ja radiotekniikkaa 

(mikropiirit).  

- muovi:  runko, tuotteiden sisällä. 

- puu:  runko, rakentaminen, huonekalut, 

ruokailuvälineet, sisustus, jne.  
Esimerkkejä lähetyksistä: 
Auton varaosat: ajovalot, lyhdyt, sivupeilit, 

sisustuselementit, viritys, jne. 

Työkalut/sähkötyökalut: rakentamiseen, korjaukseen, 

musiikkiin, kirurgiaan, pelaamiseen, käsityöhön jne.  

Paperitarvikkeet: matkamuisto- ja lahjapakkaukset. 

Pienet kodinkoneet: silitysraudat, hiustenkuivaajat, 

vedenkeittimet, mikserit, tehosekoittimet, 

monikeittimet, lihamyllyt, kahvimyllyt, 

mikroaaltouunit, pölynimurit, partakoneet, jne. 
Elektroniikka: kannettava tietokone (jopa 17 

tuumaa), puhelin, tabletti, videonauhuri, 

valokuvakehykset, jne. 

Optiset laitteet: kiikarit, kaukoputket, teleskoopit, 

jne.  

Kotitaloustarvikkeet: ruokailuvälineet, astiastot, 

keittiövälineet, kylpyhuone-, koti- ja 

puutarhatarvikkeet, jne. 

Sisustustarvikkeet: matkamuistot, kynttilänjalat, 

maljakot, kannut, figuurit, kattokruunut, 

putkivalaisimet, ledit, valaisimet, peilit, kellot, jne. 

Kasvit, taimet  

Putkitarvikkeet (sekoittimet, hanat, jne.) 

Korut 

Hauraat sisällöt. Menetelmä «laatikko №1 

laatikossa №2» 
а) Jos lähetys puretaan pakkauksesta:  
1. Kääri lähetettävä tuote 

pehmustemateriaalilla, kuten kuplamuovilla, 

vähintään kolme kierrosta. 
2. Aseta pakattu tuote laatikon №1 keskelle, 

sulje laatikko №1. 
3. Aseta laatikko №1 keskelle laatikkoa №2, 

suurempaan kokoon, etäisyys laatikosta №1 

laatikon №2 seiniin tulee olla vähintään 2 cm 

ja enintään 5 cm, laita tyhjiin tiloihin 

materiaaleja niiden täyttämiseksi 

(tiivistäminen). 
4. Sulje laatikko №2, merkitse se. 
Vaihtoehtoinen laatikko №1: 
Kotitekoinen ”putki”, joka on valmistettu 

aaltopahvista tai puristetusta 

pahvista ”täyteaineeksi”. 
b) Jos lähetys on alkuperäisessä 

pakkauksessaan (jäljempänä laatikko №1):  
1. Laatikon №1 sisällä on oltava materiaaleja, 

jotka täyttävät aukot (tiivistäminen), jos niitä 

ei ole laitettu ennen pakkaamista. 
 Jos pakkaus koostuu useista osista 

pakkauksen sisällä, on tarpeen kääriä jokainen 

osa pehmustavalla materiaalilla, esimerkiksi 

kuplakääreellä kolme kierrosta tai enemmän, 

osien väliin, aseta erottava materiaali.  
2. Kääri laatikko №1 pehmustemateriaalilla, 

esimerkiksi ilmakuplakääreellä kolme 

kierrosta tai enemmän, ja kiinnitä se logolla 

varustetulla teipillä.  
3. Aseta laatikko №1 keskelle laatikkoa №2, 

suurempaan kokoon, etäisyys laatikosta №1 

laatikon №2 seiniin tulee olla vähintään 2 cm 

ja enintään 5 cm, laita tyhjiin tiloihin 

materiaaleja niiden täyttämiseksi 

(tiivistäminen). 
4. Sulje laatikko №2, merkitse se. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фарфор
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Полуфарфор&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шамот
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фаянс
https://ru.wikipedia.org/wiki/Майолика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алюминий
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свинец
https://ru.wikipedia.org/wiki/Медь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Цинк
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бакелит
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Sisällöt jotka on tehty "erittäin hauraista" 

materiaaleista 
Lähetyksen luonne ja kuvaus: 

Lasituotteet, joiden paksuus on enintään 1 mm 
 

c) Jos lähetys on «erittäin hauras» 

alkuperäisessä pakkauksessaan (jäljempänä 

laatikko №1): 
1. Laatikon №1 sisällä on oltava materiaaleja, 

jotka täyttävät aukot (tiivistäminen), jos niitä 

ei ole laitettu ennen pakkaamista. 
 Jos laatikon №1 sisällä lähetys koostuu 

useista osista, on tarpeen kääriä jokainen osa 

pehmustemateriaalilla,                      esim. 3 

kerrosta tai enemmän kuplamuovia, aseta 

materiaalia osien väliin erottamaan niitä.  
2. Kääri laatikko №1 pehmustemateriaalilla, 

esimerkiksi ilmakuplakääreellä kolme 

kierrosta tai enemmän, ja kiinnitä se logolla 

varustetulla teipillä.  
3. Aseta laatikko №1 laatikkoon №2, sulje 

laatikko №2. 
4. Aseta laatikko №2 keskelle laatikkoa №3, 

suurempaan kokoon, etäisyys laatikosta №2 

laatikon №3 seiniin tulee olla vähintään 2 cm 

ja enintään 5 cm, täytä tyhjät tilat 

materiaaleilla niiden täyttämiseksi 

(tiivistäminen). 
5. Sulje laatikko №3, merkitse se. 
 

Kaksi tai useampi sisältöjä  
Lähetyksen luonne ja kuvaus: 

1. Paino enintään 15 kg, pituusehdot: pakatut tuotteet 

eivät saa koskettaa laatikon seiniä. 

2. Tuotteet, jotka on valmistettu kestävistä 

materiaaleista, jotka eivät voi rikkoutua, katketa, 

läikkyä, murentua jne. 

 

1. Kääri jokainen sisäosa 

pehmustemateriaalilla, kuten kuplamuovilla, 

vähintään 3 kierrosta, aseta niiden väliin 

erotttavaa materiaalia, kuten aaltopahvia. 
2. Aseta pakatut sisällöt aaltopahvilaatikon 

keskelle, etäisyyden laatikon seinistä 

kiinnikkeisiin tulee olla vähintään 2 cm ja 

enintään 5 cm, täytä aukot materiaaleilla 

tyhjien tilojen täyttämiseksi (tiivisteiksi). 
3. Sulje laatikko, merkitse se. 

Nestettä sisältävät lähetykset 
Kotitalouskemikaalit: enintään 5 litraa vain 

alkuperäispakkauksessa  

Nesteet: enintään 5 litraa vain tehdasastioissa, 

tynnyreissä, tölkeissä, kanistereissa, (muovi, metalli, 

lasi). 

Kosmetiikka: voiteet, shampoot, emulsiot, öljyt, 

jne. (valmistajan pakkauksessa) 

Lääkkeet, jotka eivät vaadi erityisiä 

lämpötilajärjestelmiä nestemäisessä muodossa, vain 

valmistajan pakkauksessa (lasi, muovi) 

Hajusteet valmistajan pakkauksessa (lähetykseen, vain 

maakuljetuksella) 
 
Kaikki nesteitä sisältävät lähetykset on suljettava 

hermeettisesti. Tehdaspakkausten tulisi sulkea pois 

mahdollisuus näiden sisältöjen vapaaseen avaamiseen 

ilman vaivaa (sallitut vaihtoehdot: saatavuuden 

hallinta pakkauksessa, pakkaus tiiviissä 

tehdaskalvossa, ensimmäisen avaamisen hallinta 

(kannet irrotettavalla turvarenkaalla jne.); kannet, 

jotka avautuvat painamalla ja vetämällä ylöspäin jne.) 

1. Sulje sisältö suljettuun muovipussiin (tai 

kääri joustavalla kalvolla 2-3 kierrosta), kääri 

ilmakuplakääreeseen kaksi kierrosta tai 

enemmän, kiinnitä reunat logolla varustetulla 

teipillä. 
2. Aseta tavarat laatikon №1 keskelle 

pystyasentoon), sulje laatikko №1. 
Aseta laatikko №1 keskelle laatikkoa №2, 

suurempi koko, etäisyys laatikosta №1 

laatikon №2 seiniin tulee olla vähintään 2 cm 

ja enintään 5 cm, täytä tyhjät tilat 

materiaaleilla niiden täyttämiseksi 

(tiivistämiseksi). 
4. Sulje laatikko №2, merkitse se. 
Vaihtoehtoinen laatikko №1: 
Kotitekoinen "putki" puristetusta "täyteaine-" 

pahvista. 
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Lähetykset, jotka sisältävät irtotavaraa (jauheena) 

ja vahvoja tuoksuvia sisältöjä 
Lääkkeet, jotka eivät vaadi erityisiä 

lämpötilaolosuhteita kiinteänä ja irtotavarana, vain 

valmistajan pakkauksessa. 

 

Kaikki irtonaisia aineita sisältävät lähetykset sekä 

voimakkaasti haisevat sisällöt on suljettava 

hermeettisesti. Tehdaspakkausten tulisi sulkea pois 

mahdollisuus näiden sisältöjen vapaaseen avaamiseen 

ilman vaivaa (sallitut vaihtoehdot: saatavuuden 

hallinta pakkauksessa, pakkaus tiiviissä 

tehdaskalvossa, ensimmäisen avaamisen hallinta 

(kannet irrotettavalla turvarenkaalla jne.); kannet, 

jotka avautuvat painamalla ja vetämällä ylöspäin jne.) 

1. Sulje sisältö suljettuun muovipussiin (tai 

kääri joustavalla kalvolla 2-3 kierrosta), kääri 

ilmakuplakääreeseen kaksi kierrosta tai 

enemmän, kiinnitä reunat logolla varustetulla 

teipillä. 
2. Aseta sisältö laatikon keskelle, etäisyys 

laatikon seinistä kiinnikkeeseen tulee olla 

vähintään 2 cm ja enintään 5 cm, täytä aukot 

materiaaleilla täyttääksesi aukot (tiivistys) 
 

 

 
Jäykkä pakkaus 

"Sisäinen laatikko" - 

yhdistelmäpaketti, "EI 

PUINEN", joka 

perustuu 

aaltopahvilaatikkoon, 

johon on asetettu kehys, 

joka on valmistettu 

vähintään 2 cm 

paksuisista 

levymateriaaleista 

(vaahtomuovi, 

polystyreeni, puristettu 

pahvi (täyteaine), 

kennopahvi, 

ilmapakkaus).  
 

Kehyksen tulee peittää 

laatikon sisäseinät 

kuudelta sivulta (ylä-, 

ala- ja neljä 

sivuseinämää), levyt 

liitetään toisiinsa 

Lähetyksen luonne ja kuvaus: 

1. Paino enintään 30 kg, pituusehdot: pakatut 

tuotteet eivät saa koskettaa laatikkoon asennetun 

sisälaatikon seiniä. 

2. Tuotemateriaali, tarkoitus: 

- lasi: säiliöt, astiat, kristalli, laboratoriovälineet, 

optinen, kvartsi, lääketieteellinen lasi, tyhjiöt, 

lämmönkestävä, lämpölasi, suojaava lasi, 

lasikuitu. 

-  keramiikka: savikeramiikka, 

posliini, puoliposliini, savi- ja 

kivimassat, samotti, fajanssi, majolika, jne.  

- metalli (alumiini, lyijy, kupari, sinkki, 

valurauta, jne.) osana tuotetta. 

- textoliitti, bakeliitti, polyesterihartsi, 

epoksihartsi, osana sähkö- ja radiotekniikkaa.  

- muovi:  runko, tuotteiden sisällä. 

- puu:  runko, rakentaminen, huonekalut, 

ruokailuvälineet, sisustus, jne. 

Aaltopahvilaatikkoon pakatut lähetykset, myös 

alkuperäisessä pakkauksessa: 
1. Aaltopahvilaatikon sisällä tulee olla 

materiaaleja tyhjien tilojen täyttämiseksi  

(tiivisteiden) ennen pakkaamista, jos sitä ei ole jo 

tehty. Jos lähetys koostuu useista osista 

pakkauksen sisällä, on tarpeen kääriä kukin osa 

kolmella tai enemmän kierroksella kuplamuovia ja 

asettaa materiaalia osien väliin erottamista varten.  
2. Kääri aaltopahvilaatikko tiiviillä kerroksella 

joustokalvoa 5-6 kierrosta, liimaa se logoteipillä.  
3. Aseta pakattu tuote sisälaatikon keskelle, etäisyys 

pakatusta sisällöstä sisälaatikon seiniin tulee olla 

vähintään 2 cm ja enintään 5 cm, täytä tyhjät tilat 

materiaaleilla niiden täyttämiseksi (tiivistämiseksi) 
 4. Sulje laatikko, merkitse se.  
 

Jos lähetys puretaan pakkauksesta: 
1. Kääri lähetettävä tuote pehmustemateriaalilla, 

kuten kuplamuovilla, vähintään kolme kierrosta. Jos 

lähetys koostuu useista osista, on tarpeen kääriä 

kutakin osaa vähintään kolme kierrosta 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фарфор
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Полуфарфор&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Штайнгут
https://ru.wikipedia.org/wiki/Штайнгут
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шамот
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фаянс
https://ru.wikipedia.org/wiki/Майолика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алюминий
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свинец
https://ru.wikipedia.org/wiki/Медь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Цинк
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бакелит
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tiiviisti, ilman rakoja. 
  

Esimerkkejä lähetyksistä: 
Auton osat: Ajovalot, lamput jne. 
Kodinkoneet:  

Plasma- ja LCD-paneelit, televisiot 

satelliittiantennit, musiikkikeskukset, kotiteatterit 

jne.  

Kotitalouskemikaalit: vain valmistajan 

pakkauksessa. 

Koriste-esineet: kehystetyt maalaukset, paneelit, 

maljakot, veistokset, kupit jne. 

Nesteet: enintään 5 litraa, pakattu tehtaalla 

valmistettuihin muovi-, lasi- tai metallisäiliöihin 

(tynnyrit, tölkit, kanisterit). 

Toimistolaitteet valmistajan pakkauksessa ja 

ilman:  

näytöt, all-in-ones, kannettavat tietokoneet  

tulostimet, skannerit, jne. 

Sisustustarvikkeet, mukaan lukien valaisimet, 

kattokruunut, putkivalaisimet, ledit, lamput, jne. 
Kasvit, taimet, kukat (jotka eivät vaadi erityisiä 

kuljetusolosuhteita). 

ilmakuplakääreellä, sijoittaa osien väliin 

erotusmateriaalia, esimerkiksi aaltopahvia, yhdistää 

osat ja kääriä tiiviisti venyvällä kalvolla 5-6 

kierrosta.  
2. Aseta pakattu kohde sisälaatikon keskelle, 

etäisyys pakatusta sisällöstä sisemmän laatikon 

seinämiin on oltava vähintään 2 cm ja enintään 5 

cm, aukot on täytettävä materiaaleilla niiden 

täyttämiseksi (tiivistämiseksi) 
 3. Sulje laatikko, merkitse se.  

 
«Puinen laatikko» - 

puurunko (lankku), 

lähetyksen ympärillä, 

jossa sivuosat on 

valmistettu sälepohja 

(levyt) 

Ei sovellu lähetyksille, 

jotka vaativat 

"hiljaisen" puisen 

laatikon.   
 

Lähetyksen luonne ja kuvaus: 

1. Paino alkaen 30 kg  

2. Tuotemateriaali, tarkoitus: 

- lasi:  ikkunat, astiat, lasitavara, kristalli, 

laboratorio-, optinen, kvartsoidi, lääketieteellinen 

lasi, tyhjiö, lämmönkestävä, lämpö- ja suojalasi, 

lasikuitu. 

-  keramiikka: savikeramiikka, 

posliini, puoliposliini, savi- ja 

kivimassat, samotti, fajanssi, majolika, jne.  

- metalli (alumiini, lyijy, kupari, sinkki, 

valurauta, jne.) osana tuotetta. 

- textoliitti, bakeliitti, polyesterihartsi, 

epoksihartsi, osana sähkö- ja radiotekniikkaa.  

- muovi:  runko, tuotteiden sisällä. 

- puu:  runko, rakentaminen, huonekalut, 

ruokailuvälineet, sisustus, jne. 

Puulaatikkoa vaativat lähetykset hyväksytään vain 

valmiiksi pakattuna: 
1. Kääri sisältö pehmustemateriaalilla, kuten 

kuplamuovilla vähintään 5 käärettä, ja suojaa 

ulkonemat ja kulmat kaksinkertaisella 

pehmustekerroksella. 
2. Suojaaksesi pölyltä ja kosteudelta kääri sisältö 

4-5 kierrosta joustavalla kalvolla, kiinnitä se 

logolla varustetulla teipillä.  
3. Tee merkinnät. 
 

 

Esimerkkejä lähetyksistä: 

Auton osat: auton lasit, ovet, konepellit, 

lokasuojat, puskurit, listat, kojelaudat, moottorit, 

vaihteistot, säiliöt, rungot, jäähdyttimet, taka-

akselit, vivut, meistetyt tai kevytmetallivanteet, 

jne. 

Koneet: pelit, pankkiautomaatit, maksupäätteet, 

myyntiautomaatit jne. 

Akvaariot, eläintenhäkit koottuna. 

Koriste-esineet: kehystetyt maalaukset ja 

paneelit, lattiapeilit, maljakot, veistokset, 

pikarit, lattiakellot, jne. 

Nesteet, joiden tilavuus on yli 5 litraa: pakattu 

muoviin, lasiin tai metalliin tehdasvalmisteisiin 

kuluttajasäiliöihin, tynnyreihin, tölkkeihin, 

kanistereihin. 

  
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фарфор
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Полуфарфор&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Штайнгут
https://ru.wikipedia.org/wiki/Штайнгут
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шамот
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фаянс
https://ru.wikipedia.org/wiki/Майолика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алюминий
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свинец
https://ru.wikipedia.org/wiki/Медь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Цинк
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бакелит
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Suuret kodinkoneet valmistajan pakkauksessa ja 

ilman:  

jääkaapit, uunit, keittolevyt, pesukoneet, 

astianpesukoneet, ilmastointilaitteet, 

vedenlämmittimet, keittiön liesituulettimet; 

plasma-LCD-paneelit, televisiot, näytöt  

satelliittiantennit, lautaset; 

musiikkikeskukset, musiikki-installaatiot, 

kotiteatterit jne. 

Pehmustetut huonekalut: sohvat, nojatuolit, 

tuolit, pouffit, jne. 

Koottu huonekalut: vaatekaapit, väliseinät jne. 

Huonekalukomponentit: työtasot, ovet, vitriinit, 

fasadit, lasimaalaukset, jne. 

Soittimet: harput, pianot, flyygelit, 

syntetisaattorit, rumpusetit, sellot, kontrabassot, 

jne. 

Laitteet: lääketieteen, farmaseutiikan, 

laboratorio-, teollisuus-, varasto-, esittely-, 

sähkö- ja radiotekniikkalaitteet. 

Valaistuslaitteet: UV-lamput, kvartsilamput, 

kierrätyslaitteet jne. 

  Taloustavarat: taotut grillit, valetut kattilat, jne. 
Puutarha- ja rakennuslaitteet: ruohonleikkurit, 

mini-traktorit, moottorisahat, jne. 

Putkitarvikkeet keramiikkaa, fajanssia, 

posliinia, suihkuja, jne. 

Solariumit, suihkut, kylpyammeet 

Rakennusmateriaalit: profiiliputki, kanava, 

kisko, kulma, laatikostot, laatat, sementti, 

tiili, laminaatti, keraaminen laatta, jne. 

Ajoneuvot: sähköskootteri, geroscootteri, 

moottoripyörä, mopo, polkupyörä, 

moottoriveneet, jne. 

 

 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Профильная_труба
https://ru.wikipedia.org/wiki/Швеллер_(техника)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рельс
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уголок
https://ru.wikipedia.org/wiki/Блюм_(заготовка)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сляб

