
Karton a papír

Namísto bublinkové folie poslouží i kartonová lepenka, kterou
několikrát obmotejte kolem lahve, aby vzniklo několik
ochranných vrstev. Zbylý prostor vyplňte papírovými smotky.
Opět dbejte na úplné zaplnění prostoru. 

AirCover obal pro silné plíce

Je další speciální řešení, které však vyžaduje následné umístnění
do krabice. Obal se plní vzduchem a z vlastní zkušenosti
doporučujeme využít kompresor nebo pumpičku. Vzduchové
komory na sobě nejsou závislé, takže v případě prasknutí jedné
z nich zůstanou ostatní netknuté. 

Vánoční dárky s GO!

JAK ZAJISTIT LAHVÍM BEZPEČÍ NA  CESTÁCH
Víno je skvělým dárkem, který celoročně neurazí nikoho. Jsou to ovšem hlavně Vánoce, kdy lahve s oblíbeným nápojem putují
od firem ke klientům, dodavatelům, obchodním partnerům či zaměstnancům. V GO! se o přepravu vína postaráme od A do Z.
Zásilku vyzvedneme, zabalíme a bezpečně doručíme, kam je potřeba. Díky vlastní síti linek ohlídáme minimální manipulaci a
rychlé doručení, kamkoliv potřebujete.

Speciální řešení pro přepravu lahví Alternativní způsoby
Polystyrenový obal

Ideálním řešením pro jednokusové balení je polystyrenový box.
Díky vylamovacím dílům je univerzálním řešením pro jakýkoliv
typ lahve o objemu do 0,75l. Box už není potřeba vkládat do
krabice a nabízí ochranu vín i sektů. 
Někteří přepravci vyžadují kartonový obal pro zásilky, proto
krabici i tak výrazně doporučujeme. 

Bublinky a polštářky

Lahev zabalte do bublinkové folie, ideálně do více vrstev a
uložte do krabice. Okolí lahve vyplňte vzduchovými polštářky,
papírem nebo polystyrenovými výplněmi. Důležité je, aby se
lahev nikde nedotýkala krabice a celý prostor byl zcela zaplněn. 

Pozn. V případě využití recyklovatelných materiálů lze i zde
dbát na ekologii. V GO! využíváme obalové materiály, které se
dají opakovaně využít nebo pocházejí z již recyklovaného
materiálu. Nezapomínáme ani na ekologickou likvidaci!

A je téměř hotovo!

Ať už zvolíte speciálních řešení nebo improvizujete, je potřeba dát přepravci na vědomí, že převáží zásilku, která vyžaduje šetrnou
manipulaci. Umístěte na zásilku informaci, že se jedná o skleněný a křehký výrobek. Informujete se však u svého přepravce, zda vám
zásilku převeze. Zejména v případě balíkových přepravců může být zásilka obsahující sklo, přestože je řádně zabalena, vyloučena z
přepravy. 
 


