
Dostawa  
bez uszkodzeń!

Wysyłka opakowań szklanych – 
serwis na najwyższym poziomie





Wysyłka produktów w opakowaniach szklanych  
na najwyższym poziomie.
FirstGlass to innowacyjny sposób pakowania dedykowany dla opakowań szklanych.
Zalety systemu:
• To co najważniejsze – twoje produkty bez uszczerbku dotrą do celu.  

Systemy opakowań FirstGlass przeszły wymagające testy w niemieckim  
instytucie patentowym. Nasz System otrzymał certyfikat Deutsche Post  
oraz DHL. Naszym klientom gwarantujemy, że opakowania szklane dotrą  
w całości do miejsca ich przeznaczenia.

• Praca z FirstGlass jest szybka i prosta – oszczędzamy Twój czas i pieniądze.
• Dzięki systemowi FirstGlass oszczędzasz powierzchnię magazynową.
• Wkładki FirstGlass chronią środowisko.
• System opakowań FirstGlass jest bardziej efektywny pod względem kosztów  

niż porównywalne systemy wysyłkowe (Hülsensysteme – systemy rękawowe).

Na kolejnych stronach przedstawimy zalety systemu FirstGlass.

Wysyłka opakowań szklanych 
– nowa definicja

Wysyłka opakowań szklanych – 
serwis na najwyższym poziomie





... dlatego pełna ochrona Państwa Produktu ma 
ogromne znacznie.
Opakowania szklane są szczególnie delikatne 
w przesyłkach Cargo. Zawsze mało czasu, 
zawsze pośpiech i zmęczenie załogi. 
Często pakiety z opakowaniami szklanymi 
ulegają uszkodzeniu, dlatego dobrze jest 
mieć pewność że Towary są bezpiecznie 
zapakowane – szczególnie jeśli chodzi o towary 
w opakowaniach szklanych. 

Straty finansowe przy tego typu przesyłkach mogą 
być bardzo znaczne, dlatego systemy FirstGlass 
przeszły testy wytrzymałości i uzyskały certyfikat 
Deutsch Post i DHL Deutschland 606/17. 

Każdy proponowany przez nas produkt 
objęty został testami wytrzymałościowymi. 
Nasze opakowania z butelkami testowane 
były w specjalnych warunkach na rogach, 
krawędziach i ścianach bocznych.

Bezpieczeństwo jest tylko jedną z zalet 
FirstGlass, o czym piszemy na kolejnych 
stronach.

Zadanie:
800 km trasy komunikacyjnej
Wiele rzeczy może się zdarzyć podczas długiej podróży...



Zdjęcia pokazują sekwencję bez zewnętrznego kartonu. Na zdjęciu nr 4 zaznaczono karton.



Celem opracowania systemu FirstGlass było 
wprowadzenie maksymalnego uproszczenia 
w systemie wysyłania opakowań szklanych..
Ponad dwa lata trwały prace nad opracowaniem 
systemu pakowania, który zapewni 
bezpieczeństwo w transporcie, ale jednocześnie 
będzie prosty i łatwy w obsłudze, dzięki czemu 
zaoszczędzimy czas.

Każde opakowanie szklane (np. butelka) 
otrzymała 4- krotne mocowanie w kartonie.
Wkładki są łatwe w obsłudze, i pozwalają 
na szybkie przygotowanie przesyłki. Każdy karton 
wymaga tylko 2 wkładek, dzięki temu czas 
składania został skrócony o 40% w stosunku 
do porównywalnych systemów. Tylko osiem 
ruchów jest koniecznych aby przygotować 
dwie wkładki. 

Pamiętaj – czas pracy Twoich pracowników jest 
bardzo cenny. 
Oblicz ile czasu potrzebujesz na przygotowanie 
paczek w innym systemie. 

Czas to pieniądz…
Prosta i szybsza obsługa

Kod QR do zeskanowania



Oszczędzając możemy 
zapakować:
Przykładowo używając systemu FirstGlass 
dla opakowania na 12 win, przy ilości 
7000 sztuk zaoszczędzamy materiał, który 
pozwoli na wykonanie pudełka, do którego 
możemy zapakować Statuę Wolności 
– pomyśl ile miejsca magazynowego 
możesz zaoszczędzić oraz jak wielki 
wpływ ta oszczędność będzie miała 
na środowisko.



Systemy FirstGlass są oszczędne i zajmują mniej 
miejsca w porównaniu z konwencjonalnymi 
rękawami transportowymi. Do wysyłki 12 butelek 
potrzebne są tylko 3 elementy, w standardowych 
systemach wymagane jest co najmniej 
5 elementów. 

Zalety: 
• Oszczędność kosztów transportu – więcej 

wkładek pasujących na palety.
• Mniejsza przestrzeń magazynowa – mniejsze 

koszty.
• Uproszczona logistyka, wkładki sytemu 

FirstGlass nie muszą być prefabrykowane, 
są składane dopiero podczas procesu wysyłki.

Ochrona środowiska!
Do produkcji systemu FirstGlass zużywamy 
o 40% mniej materiału, dzięki temu więcej drzew 
pozostaje w lasach. W procesie produkcji 
powstaje minimalny odpad, a dzięki zmianie 
sytemu pakowania mniej tirów jeździ po naszych 
drogach – przesyłamy mniej palet ale pakujemy 
tyle samo towaru.

Oszczędność miejsca, 
oszczędność kosztów transportu 
przy jednoczesnym dbaniu 
o ochronę środowiska!
Mniej znaczy więcej…





Zalety FirstGlass są na wyciągniecie ręki.
Zacznij teraz upraszczać logistykę.  
Zaoszczędź czas i pieniądze. Chroń środowisko. 

FirstGlass –  
system wysyłkowy opakowań 
szklanych najwyższej jakości. 
Dziś zmieniasz – od jutra profitujesz.

Zeskanuj kod QR

System FirstGlass –  
www.pariopackaging.com



www.pariopackaging.com
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