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Packa rätt – packa effektivt!
Allt emballage som kommer från
Splendor Plant ska returneras.
Observera att gäller inte skadat emballage eller engångsemballage.
Tänk på följande när emballaget
ska returneras:
• Hopsamlat material ska ställas
på hårt underlag så att chauffören enkelt kan lasta.
• Pallar, vagnar och lådor måste
vara tömda på allt skräp.
• Plastkrukor tas inte i retur.
• Allt emballage ska stämma överens med vad som står på fraktsedeln. Finns det avvikelser ska
dessa noteras på chaufförens
exemplar.
För att ta så liten plats som möjligt ska emballaget som returneras
plockas ihop enligt följande:
Träpall/trähäck
Stapla 3 st. i varandra. Ställ en på
marken, ställ i den andra på högkant och den tredje läggs ovanpå
som en hatt.
En singelpall kan ställas ovanpå vid
hämtning av Splendor Plants egna
trailers.

CC-container/blomstervagn
Lasta CC-hyllorna i en vagn, max. 30
st./vagn. Ta av hörnstängerna och
lägg dem på botten. Stapla bottnar
med tillhörande stänger på varandra.

Vi tar bara emot CC-container som
är märkta med CC-centralens gröna
CC TAG5-märke, se bild nedan.
Saknas TAG5-märke debiteras 200
kr. Vänligen returnera trasiga märken som lossnat från CC-container
till Splendor Plant.

Plantskolepall/stålbur
Ställ in grindar och gavlar i en pall
och stapla lösa pallbottnar underst.
Det ryms 4 st. isärplockade pallar i
en plantskolepall. Stapla maximalt 5
st. pallbottnar i höjd.
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Svarta plastlådor
Det finns två olika storlekar; låg och
hög. Dessa ska sorteras var för sig.
Undvik att blanda låga och höga i
staplarna.
Ställ dem på en pallbotten, 4 staplar
får plats. Höga lådor kan ni stapla 11
st. i höjd och av de låga 15 st.
En pallbotten med lådor kan inte
vara högre än 290 cm vid hämtning
av Splendors egna trailers och 270
cm vid hämtning av Splendors lastbil.
Sätt ett spännband eller tejp runt
pallbotten med lådor, så det blir stabilt, säkert och enkelt att hantera.
Debitering vid avvikelse
Returemballage som inte är hopplockat enligt denna instruktion kommer att faktureras enligt följande:
• Arbetskostnad 500 kr/h.
• Finns det skräp i pallarna vid hämtning kommer de att lämnas kvar
och debiteras med 225 kr per pall.
Frågor
Har du frågor kring emballage kontakta Splendor Plants logistikansvarig
på telefon 042-37 33 86.
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