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Zwrot opakowań

Wysokiej jakości produkty wymagają takiej samej klasy opakowań. 

Dlatego dostarczamy nasze produkty w stabilnych, drewnianych 

opakowaniach wielokrotnego użytku. Wraz z ukazaniem się 

europejskiego rozporządzenia w sprawie opakowań w roku 1994 

zaczęliśmy oferować wszystkim klientom bezpłatny odbiór naszych 

drewnianych opakowań przez spedytorów pracujących dla naszej 

firmy. Tylko w zeszłym roku firmie Wieland-Werke udało się - dzięki 

zwrotowi opakowań - ocalić powierzchnię leśną o wielkości 25 

boisk piłkarskich. Imponujący wynik, który osiągnęliśmy w wyniku 

doświadczeń zdobytych przez 20 lat we współpracy z naszymi 

klientami. 

Zlecenie odbioru opakowań - dowód dostawy

Odbiór następujących opakowań: Odbiorca:

Nr klienta: Spedycja 5

Klient:            Fax

Ulica:

Kraj / kod pocztowy / miejs Preferowany termin odb

miejscowość:

Osoby do kontaktów: Awizowanie odbioru:

Telefon: Abholdatum:

Fax: Data odbioru:

                    AInformacja dla klienta
Ze względów bezpieczeństwa prosimy o obwiązanie taśmą wszystkich 
opakowań przeznaczonych do zwrotu
Poniższe zlecenie odbioru oddać w 2 egzemplarzach przewoźnikowi

Packmittel
1 Honold ++49 731 / 944 - 4722

2 Honold Langenberg ++49 731 / 944-4290

3 Heppner (Frankreich) ++49 731 / 9740340

4 DHL (Schweden-Norw++49 7309 / 928319

długość szerokość wysokość ilość Menge
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 Załadunek

 Podpis : Podpis :
 Załadowca klienta Kierowca firmy specydyjnej

 Dostawa: Werk Vöhringen, ALP-V 76-0 Werk Ulm, ALP-U, Geb. 10

 Podpis: Nr WA:
Odbiorca

VT

VT

Opakowania 

Wieland-Werke AG

Wieland-Werke

paleta 
okrągła

paletarama 
nasadowa

skrzynia 
drewniana

stojakszpula

pokrywa bęben 
tekturowy

krawędziaki

Na zakończenie można zobaczyć kilka przykładów, w jaki sposób 

prosimy o zwrot naszych opakowań.
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Ze względu na zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo pracy, 

prosimy o przestrzeganie następujących warunków dostaw:

•  Okrągłe i kwadratowe palety, stojaki i pokrywy należy układać 

na osobnych stosach i obwiązać taśmą stalową lub z tworzywa 

sztucznego

•  Skrzynie układać w stosy o szerokości max. 1,20 m, wysokości 1 

m i związać taśmą stalową lub z tworzywa sztucznego. Pod każdy 

stos skrzynek należy podłożyć krawędziaki

•  Wysokość stosu max. 1,75 m 

Ochroń środowisko wraz z nami i skorzystaj z bezpłatnego serwisu 

firmy Wieland. Serdecznie dziękujemy za pomoc w zakresie 

bezpieczeństwa i za świadomość ekologiczną. 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszymi 

pracownikami z działu sprzedaży.  

ramy nasadowepokrywy

stojaki szpule skrzynie

palety

(palety układać możliwie jedna w drugą)
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Wieland-Werke AG

www.wieland.com


