ТАРИФИ

дійсні з 14 листопада 2018

на пакування

Пакування та пакувальні
матеріали

Вид пакування

Вартість

гофрокороб (1 кг)

8,00

220×120×80

гофрокороб (3 кг)

без наповнювача 1

з наповнювачем 2

11,00

15,00

14,00

20,00

19,00

29,00

22,00

37,00

30,00

55,00

340×240×100

гофрокороб (5 кг)
347×274×190

гофрокороб (10 кг)
469×279×190

гофрокороб (15 кг)
500×400×300

гофрокороб (20 кг)
700×500×500
включає ціну скотча прозорого

1

включає ціну скотча прозорого та наповнювача пінопластового

2

гофрокороб для ноутбука

20,00

580×310×60

сек’юрпак

6,00

фірмовий пакет

3,00

паперовий, А4

фірмовий пакет

5,00

пластиковий, А3

фірмовий пакет

4,00

370×470 мм, (банан)

фірмовий пакет

5,00

500×700 мм, (майка)

конверт картонний

7,00

330×250

конверт з повітрянопухирчастою плівкою

4,00

0,2

конверт з повітрянопухирчастою плівкою

5,00

0,5

конверт з повітрянопухирчастою плівкою

6,00

1,0

безкоштовно по Україні

0 800 300-911

ТАРИФИ

дійсні з 14 листопада 2018

на пакування

Пакування та пакувальні
матеріали

Вид пакування

Вартість

картонний лист

13,00

1150×750

картонний лист

36,00

2000×1200

плівка

8,00

повітряно-пухирчаста, м

мішок для дрібних
відправлень

10,00

105×550

мішок

20,00

1200×1000

пломба для мішків

2,00

пломба для ящиків
багатоцільового призначення

2,00

пінопласт лист

11,00

1000×500×20

наповнювач пінопластовий

1050,00

(фракцит, м3)

короб для бампера

250,00

2050×550×670

стретч-плівка

1,50

стрічка для палетування

1,50

скотч прозорий

0,30

бірка пластикова

2,00 грн/шт

хомут пластиковий

0,50

піддон для дверей

75,00

грн/м

2400×1000

піддон малий

70,00

600×800

піддон EUR

80,00

1200×800

палетування

обрешетування дерев’яне

з піддоном Ін Тайм

на піддоні клієнта

100,00 грн/шт

60,00 грн/шт

з матеріалів Ін Тайм

на піддоні клієнта

240,00

215,00

грн/м³

грн/м³

120 грн при об`ємі обрешетування до 0,5 м³

безкоштовно по Україні

0 800 300-911

ТАРИФИ
ТАРИФИ

дійсні
дійсні
з 14 злистопада
16 квітня 2018

на пакування

Оренда упаковки

Вид пакування

Вартість

контейнер поштовий

150,00 грн/шт

1200×800×1800

сітчасте огородження
для палет КСП-001

75,00

1200×800×1000

ящик для мототехніки

350,00

ящик для керамічних
виробів

40,00

400×800×1250

ящик багатоцільового
призначення

30,00

600×800×400

ящик поштовий

60,00

1200×800×800

ящик для автоскла

75,00

до 0,5 м3

ящик для автоскла

100,00

0,51–1,00

ящик для автоскла

150,00

1,01–1,50

ящик для автоскла

200,00

1,51–2,00

ящик для меблів

100,00

до 1,0

ящик для меблів

150,00

1,01–1,50

ящик для меблів

200,00

1,51–2,00

безкоштовно по Україні

0 800 300-911

