Pakning og levering af brochurer til Danmarks Distributionen ApS
Hos Danmarks Distributionen ApS håndterer vi hver eneste dag mange forskellige brochurer, som vi viderepakker
til de enkelte aftagere. Det er et stort arbejde, som kræver koordinering, overblik og et godt håndelag - så derfor
er det yderst vigtigt, at brochurerne ved levering er pakket efter nedenstående anvisning.

Bundtes i antal:

Antal stød:

Pakning:

Antal /vægt:

M65 format
(210x99 mm)

á 50 eller 100 stk.
med elastik

Max 2 stød á
25/50 stk.

I papkasse (A4 format)

Samme antal pr.
kasse (max 15 kg)

A4 og lign. format

Afhængig af
størrelse

Altid lige store
stød

I papkasse, plastic
eller krydssnøret

Samme antal pr.
enhed (max 15 kg)

Andre formater

Afhængig af
størrelse

Altid lige store
stød

Kontakt os venligst

Samme antal pr.
enhed (max 15 kg)

Generelt ved pakning i kasser:
•

Brochurerne skal ligge fladt i kasserne, dvs.
de må ikke være stukket ned på højkant.

•

Kasserne skal altid være helt fyldte af hensyn
til stabling og lukket med pakke-tape.

•

Tynde brochurer i M65 eller A5 pakkes i
kasser med elastik eller lign. om bundterne.

Mærkning:
Ved levering i kasser skal disse være forsynet med en
label, hvoraf følgende oplysninger tydeligt fremgår:
Udgiver, brochurens titel, sprogversion, antal pr.
kasse samt antal pr. bundt/stød.
Følgende skal fremgå af label:
Udgiver:
Titel:
Sprog:
Antal pr. kasse:
Bundt/stød:

Palletering:
Kasser/bundter skal pakkes på EUR-paller (80x120
cm) eller paller med tilsvarende mål. Højde på paller
max 140 cm. Vægt pr. palle max 800 kg.
Hver palle skal som minimum sikres med strækfilm.
Følgeseddel:
Ved alle leveringer skal der foreligge en følgeseddel,
som indeholder følgende oplysninger: Udgiver,
brochurens titel, sprogversion og antal.
Leveringstidspunkt:
Danmarks Distributionen ApS vil gerne på forhånd
informeres om leveringsdato på tlf. 9888 1166 eller
info@dk-distribution.dk
Leveringsadresse:
Danmarks Distributionen ApS
Tinghøjgade 132
9493 Saltum
(Fragt betales af afsender)

Vi håber, denne anvisning giver svar på de fleste spørgsmål omkring pakning, men du er velkommen til at
kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål. Denne pakkeanvisning findes også på vores hjemmeside
www.dk-distribution.dk
NB. Overholdes ovennævnte pakkeanvisning ikke, forbeholder vi os retten til at foretage ompakning for
udgivers regning - eller til at nægte modtagelse af brochurerne.

Vi kan arrangere transporten for dig
Skal du levere brochurer til Danmarks Distributionen ApS, har vi mulighed for at tilbyde forsendelse via Danske
Fragtmænd til meget lave priser. Vi sørger for booking af forsendelsen og sender så efterfølgende en faktura til
dig på fragten.
Kontakt os ved booking af fragt eller for nærmere oplysninger om priser.

