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V. HOGYAN CSOMAGOLJUNK SPECIÁLIS 
KÜLDEMÉNYEKET?

A speciális csomagolásban szállítható küldemények csomagolási előírásait a Posta 
honlapján közzétett POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁSZF 1. SZ. FÜGGELÉK tartalmazza 
részletesen. Az alábbiakban a leggyakrabban feladott küldeményekre vonatkozó 
csomagolási szabályokat gyűjtöttük össze.

2. Háztartási eszközök, lakberendezési árucikkek szállítása

Hűtőgép, bojler, zuhanykabin
A törékeny tárgyakra vonatkozó csomagolási előírásokon túl a tárgyakat hullámkarton 
dobozba vagy fakalodába kell csomagolni úgy, hogy a tartalom az elmozdulás ellen 
rögzítve legyen. Amennyiben a térkitöltő anyag gyárilag vékony habfólia, abban az 
esetben további belső védőcsomagolás alkalmazása javasolt. A gyári csomagolást 
kívülről a sarkoknál célszerű sarokvédő hungarocellel megerősíteni. 

A zuhanykabin gyári csomagolása kívülről 
a sarkoknál sarokvédő hungarocellel 
került megerősítésre.

Akrilmosdó, kád, WC tartály, egyéb szaniter
Csomagolásukat törékeny áruként, megfelelő szilárdságú csomagolóanyaggal és 
térfogatkitöltő csomagolási segédanyagokkal kell biztosítani. A küldeményeket 
egyedileg kell csomagolni, a védő csomagoláson belül egyéb tárgyakat nem 
tartalmazhat. A nagyobb méretű szaniterek esetében a sérülések elkerülése érdekében, 
javasoljuk fa kaloda alkalmazását.

 
 

 
 

https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_ASZF03_1_es_fuggelek.pdf


Ágymatracok
• Az ágymatracokat a kereskedelmi gyári csomagoláson felül is javasolt becsomagolni, 

mivel a többszöri átrakodás során a gyári fólia nagyon könnyen kiszakadhat, így a 
küldeményt semmi nem védi a külső hatásoktól (pl. környezeti hatások, szennyeződés 
ellen).

• A csomagoláshoz legalább 70 mikron vastagságú fólia alkalmazását javasoljuk. 
További védelmet jelent, ha a fólia alatt kartonpapír (hullámkarton) is elhelyezésre 
kerül  Több rétegű csomagolás nagyobb védelmet nyújt az esetleges sérülés, és 
szennyeződés ellen. 

• A csomagoláson biztosítani szükséges a biztos fogási lehetőséget hord-fogantyúk 
segítségével (pl. fül, fogantyú, stb.) a könnyebb mozgathatóság érdekében. 

Gyakran ismétlődő probléma, hogy az 
ágymatracok kizárólag a kereskedelmi 
gyári csomagolásban kerülnek feladásra. 
 A többszöri átrakodás során a gyári fólia 
nagyon könnyen kiszakadhat, a küldeményt 
semmi nem védi a külső hatásoktól 
(pl. környezeti hatások, szennyeződés). 
Célszerű a védőfólia alatt kartonpapírral is 
védeni a matracot.

Bútor, bútorlapok és ajtó panelek (lapok) 
• Az ajtókat, paneleket (lapokat), bútorokat és bútorlapokat többrétegű kartonpapírba, 

légbuborékos fóliába vagy többrétegű polifonba szükséges csomagolni, az éleket 
és a sarkokat külön védelemmel kell ellátni.  A sérülés élvédők (papír és műanyag) 
alkalmazásával előzhető meg. 

• Kisbútorok esetében legalább háromrétegű hullámkarton papír vagy doboz 
használata ajánlott. 

• Több darabból álló bútor esetében egyesével célszerű az egyes elemeket 
becsomagolni. Amennyiben több kisebb méretű elem kerül összecsomagolásra, 
erős falú doboz használata javallott, és ebben az esetben is térkitöltő anyaggal 
célszerű az egyes elemeket egymástól elválasztani, valamint az üresen maradt 
részeket kitölteni.

• Kizárólag „Törékeny” többletszolgáltatással/kezeléssel lehet feladni. 

 
  

 


