
HDT csomagolási útmutató 

 

A Csomagolási útmutató kizárólag tájékoztatásra szolgál. A küldemény kézbesítésére 

vonatkozó szabályokat a HDT által közzétett ÁSZF (http://www.homedt.hu/doc/aszf.pdf ) 

tartalmazza teljes részletességgel, így minden tekintetben az abban a dokumentumban 

foglaltak az irányadóak. A küldemény feladás előtt ezért mindenképpen olvassa át az ÁSZF –

et, különös figyelemmel annak 5. pontját, mely a csomagolásra vonatkozó előírásokat 

részletezi. Felhívjuk figyelmét, hogy a nem megfelelően csomagolt termékek esetében a HDT 

a sérülésekért semmilyen felelősséget nem vállal.  

1. Élvédő használata: 

  

A szállítandó termékre vonatkozóan az élek és az esetleges kiálló részek védelmének kiemelt 

jelentősége van. 

 

Felhasználható anyagok:  

- erősebb kartonpapír 

- hungarocell  

- műanyag borítóelem 

Használata: 

- A termék összes befoglaló éleire „V” alakban minimum 5-5 cm szélességben kell 

alkalmazni, különös figyelmet fordítva a sarkok védelmére. 

- az élvédőt ragasztószalaggal rögzíteni kell a termékre (ellenkező esetben 

rakodás/szállítás közben elmozdulhat, ez által védelmet nem képez a terméken) 

 

2. Töltőanyag használata 

 

http://www.homedt.hu/doc/aszf.pdf


 
 

Amennyiben a terméken törékeny elemek is találhatóak, abban az esetben elengedhetetlen a 

felhasználása. 

 

 

 

Felhasználható anyagok:  

- Kemény fa vagy egyéb anyag (üvegfelületek esetén kizárólag ez elfogadott) 

- hungarocell tábla (üvegfelület esetén nem elfogadott) 

- buborék fólia (üvegfelületek esetén nem elfogadott) 

- újságpapír (üvegfelület esetén nem elfogadott) 

- szövet (üvegfelület esetén nem elfogadott) 

- hullámpapír (üvegfelület esetén nem elfogadott) 

 

Használata: 

- a terméken található törékeny/sérülékeny részek és a „borító anyag” közötti teret 

töltőanyaggal szükséges kitölteni 

- A törékeny részen rögzíteni kell 

 

3. Borítóanyag használata 

 

 
 

A termék épségének megóvása érdekében jelentős szerepe van, karcolásoktól és külső 

behatásoktól védi a terméket.  

 

Felhasználható anyagok:  

- kartonpapír 

- hungarocell tábla 



 

Használata: 

- A termék teljes felületén, a felhasznált anyag vastagságától függően legalább 1 rétegben 

kell alkalmazni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fólia használata 

 

 
 

A terméket szállítás során megóvja a kosztól és portól.  

 

Felhasználható anyagok: 

- kézi-nyújtható sztreccsfólia  

- háztartási fólia 

- vastagabb festőfólia (??????) 

Használata: 

Több (legalább 3-4) rétegben kell alkalmazni a termék teljes felületén a normál 

csomagoláson felül 

 

5. Ragasztószalag használata 

 



 
 

Felhasználható anyagok: 

- ipari ragasztószalag  

- szélesebb szigetelő szalag 

Használata: 

- A külső fedőréteget (takarófóliát) ragasztószalagot használva legalább 2 helyen a termék 

körül rögzíteni szükséges. 

 

 

 

 

 

 

6. Egyéb jelzés a külső borításon 

 

    
 

- a törékeny felületeket „TÖRÉKENY” jelzéssel kell ellátni 

- amennyiben a becsomagolt termékről, jellegéből adódóan nem lehet eldönteni, hogy 

melyik oldalán szállítható, azt jelezni szükséges 

 

 

7. Csomagolásra vonatkozó kiegészítő információk 

 

- a fent jelzett csomagolási útmutató sorszámokkal jelölt sorrendjét kérjük betartani 

- amennyiben a jelzett csomagolóanyagoktól eltérőt szeretne felhasználni, kérje 

ügyfélszolgálatunk véleményét a megadott telefonszámon, vagy a jelzett email címen 



 


