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A bútorok csomagolása 
 
A madzaggal körülkötözött, vékony hullámpapír nem 
biztosítja a bútor megfelelő védelmét. 
 
Különösen nagyobb méretű, készre szerelt bútorok esetén fontos a megfelelő 
csomagolás, mivel ezeknél a bútoroknál a leggyakoribb a szállítás közben keletkező, 
ütéstől, karcolástól, helytelen mozgatástól keletkező sérülés. 
 
Van néhány dolog, amit miden-képen elvárhatunk egy csomagolással szemben: 

 A csomagolás védje a bútor  
 A csomagolás tegye lehetővé a bútor szállítását  
 Legyen esztétikus  

A fent említett vékony hullámpapír a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető esztétikusnak, 
emellett gyakorlatilag alig nyújt védelmet a bútor számára, és az első figyelmetlen mozdulat 
hatására darabokra szakadhat. A bútorok legsérülékenyebb részei szállítás során az élek és 
a sarkok, ezért ezeket a pontokat külön védelemmel kell ellátni. Az egyrétegű hullámpapír 
ezt sem oldja meg. Néhány bútornál látni ugyan egy kartoncsíkot az élekre hajlítva, viszont ez 
nem megfelelő keresztmetszetű.  

 
Nem szabad azonban azt hinni a szép csomagolás alatt ugyanolyan szép bútort fogunk találni. 
Néhány, bútornagyáruházban csalódott vásárlótól hallhattuk, hogy a szép, színes, dekoratív 
csomagolásban egy nehezen, vagy egyáltalán nem összeszerelhető egészen apró, szinte 
bababútor méretű terméket találtak. 

 
Azt tanácsoljuk, hogy ha a csomagolás miatt, nem látja a bútort, ki kell csomagoltatni, 
ha erre nincs lehetőség, akkor a szállítás után gondosan nézze át!  

Nagyon fontos, hogy ha sérülést lát a csomagoláson meg kell nézni a bútort alaposan, 
mert elképzelhető a csomagolás ellenére a bútor megsérült. 
 
Ne felejtse el, hogy nem csomagolást akar vásárolni, hanem megfelelően becsomagolt jó 
minőségű bútort, viszont az elhanyagolt csomagolás jelentős pénzbeli kiadást is okozhat 
Önnek! 

 

 



 

 

A különbség a csomagolás és bútorrejtegetés között 

 
Átlátszó légpárnás 

fóliacsomagolás, négy 
oldali élvédelem. A 
csomagolás ellenére 
ellenőrizhető a bútor 

minősége. Szállításkor az 
élvédő megakadályozza az 

élek sérülését.   

 
 
 
 
 

Sarokvédő a 
komódoldalakon. 

 
 
 
 

Szállítóléc a nagyméretű szekrények alján. 
Így biztonságosan lehet mozgatni a 

szekrényt a gépkocsi rakfelületén vagy rossz 
minőségű talajon is. Megfelelő szállítóléc 
nélkül egy nagyméretű szekrény csak 

emelve szállítható, így viszont az 
elkerülhetetlen tologatás sem okozhat 

sérülést a bútoron. 

 
Vékony hullám-papírcsomagolás, ami nem védi, hanem elrejti a bútort 

 


