
Skal pakken frem i god stand, skal indholdet emballeres tilstrækkeligt, så det er beskyttet 
mod stød, vibrationer og tryk. Tænk firkantet, når du pakker. Brug guiden her, så pakkerne 
bliver nemmere for os at håndtere og holder hele vejen til modtageren.

Pakker, der holder hele vejen

Guide til god emballering:
• Brug en kraftig forsendelseskasse, der er større end selve indholdet.

• Fyld kassen ud med stødabsorberende materiale som bobleplast  
eller flamingochips, så indholdet ligger stabilt.

• Hvis pakken indeholder flere dele, så pak dem ind hver for sig, så de ikke kan beskadige hinanden.

• Placer indholdet min. 6 cm fra siderne, top og bund i kassen.

• Luk alle kassens åbninger med kraftig tape, der er mindst fem centimeter bredt.

• Farligt indhold i begrænsede mængder skal altid pakkes i stød-absorberende materiale  
og placeres i midten af en større kasse, der fyldes med enten bobleplast eller skumchips. 
Kontakt eventuelt din sikkerhedsrådgiver for konkret vejledning.

Nogle pakker kræver lidt mere:

Den rigtige måde at pakke bildæk ind:

5 tips til miljørigtig forsendelsesemballage:

• Vælg den rette størrelse æske, kasse eller pose,  
så der ikke sendes unødig luft.

• Undgå unødvendigt spild og overforbrug af 
pakkefyld.

• Fokuser på genbrugsmaterialer eller genanvendelig emballage.

• Gør det nemt for forbrugeren at returnere i samme emballage.

• Sørg for, at den returnerede emballage genanvendes.

Tjek din emballering:

• Jo højere vægt – jo kraftigere emballage.

• Ryst pakken – flytter indholdet sig, så læg mere kassefyld i pakken.

• Test eventuelt ved at holde pakken i strakt arm og ”tab” den på gulvet 
for at se, om den holder.

• Vær opmærksom på, at aviser, tøj og håndklæder ikke er tilstrækkeligt 
stødabsorberende.

• Læs evt. mere på www.postnord.dk eller kontakt din emballageleverandør.

Forsendelseskassen fyldes først med stød-
absorberende pakkefyld. Så emballeres 
indholdet individuelt med tilstrækkelige lag 
stødabsorberende materiale, inden det placeres i 
midten af kassen. Den efterfyldes med yderligere 
pakkefyld, så indholdet ikke ligger løst.

Skrøbeligt indhold, fx porcelæn, glas, glasflasker 
og tilsvarende skrøbelige genstande:

Fiksér og emballér indholdet individuelt i 
tilstrækkelige lag bobleplast. Placér det i en 
boblekonvolut eller en kraftig forsendelseskasse 
fyldt med stødabsorberende materiale.

Hårde genstande, fx nøgler, magneter, USB-stik  
og penne:

Fiksér genstanden på et hårdt underlag, som 
er større end genstanden med kraftig tape eller 
strips. Bobleplast vikles omkring, hvorefter det 
indpakkede indhold placeres og fikseres med 
pakkefyld i en kraftig forsendelseskasse.

Spidse/skarpe genstande, fx køkkenknive  
og værktøj:

Det anbefales at benytte original- 
emballage med formstøbt stødabsor-berende 
emballering. Er det ikke muligt, så emballér 
indholdet individuelt med tilstrækkeligt 
bobleplast eller lignende stødabsorberende 
materiale.

Teknisk udstyr, herunder computere, 
mobiltelefoner og laserudstyr:

Billedrammer og CD'ere pakkes i omslag af 
kraftigt pap. Malerier fikseres på et hårdt 
underlag. Anvend kraftige hjørnebeskyttere på 
hvert hjørne og fiksér med endnu en hård plade. 
De nævnte elementer indpakkes til sidst med 
tilstrækkelig bobleplast og brunt papir.

Flade skrøbelige genstande, fx malerier, 
fotorammer og CD'ere:

På dunke og spande skal låg/åbning sikres 
med kraftig tape/strips, så de ikke går op under 
sorteringen. Emballeres i en kraftig gennemsigtig 
plastiksæk. Det anbefales, at top og bund 
beskyttes med masonit og strips på kryds.

Store dunke og spande:

Pak flasker og dunke individuelt i en vandtæt 
pose, inden det pakkes i en kraftig forsendelses-
kasse med stødabsorberende materiale - gerne 
med en god rumdeler. Sørg for, at pakkefyldet 
omkranser indholdet, så det ikke ligger løst.

Væsker, herunder vin, øl, olie og lignende:

Fiksér indholdet på en afstiver og pak det i en 
lang tre- eller firkantet papkasse, der fyldes op 
med skumpolystyren eller bobleplast. Indholdet 
må ikke støde på top og bund.

Pak varen i en papkasse, der suppleres med 
skumchips eller andet fyld. Eller læg varen i en 
kraftig og slidstærk plastpose.

Bløde pakker, fx tøj:

Lange pakker, fx plakater, fiskestænger og ski:

Fast folie

Sådan gør du det korrekt:

• For en glat overflade; brug en folie som passer på transportbånd

• Pakkelabel skal være udenpå folien

• Pakkelabel skal være på ydersiden af dækket

• Folietykkelse: Min 40 xx 

Tip: Før du sætter label på pakken, skal folien være helt afkølet.  
Brug ikke termisk label.

Elastisk folie

Sådan gør du det korrekt:

• Folien skal dække mindst ¾ dele af dækket

• Håndtag skal indsættes på hver side af  
dækket, så man kan tage fat

• Folien skal passe til transportbånd og være 
vandafvisende (glat på ydersiden)

• Pakkelabel skal sættes på en glat overflade


