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Jrk nr. Kauba grupp  

1. Mööbel ja 
kodusisustus 

Korpusmööbel – pakendada tugevasse eralduselementidega papp-
pakendisse. Kaubaalustele paigutada nii, et pakendiosad ei ulatuks 
üle kaubaaluse serva. Pehme mööbel pakendada tugevast plastikust 
pakendisse, millel on kartongist või plastikust nurgad.  
Madratsid – tugevast plastikust kartongist nurkadega pakend kogu 
perimeetri ulatuses või kast. 
Valgustid - tugevast kartongist kast tühjade kohtade 
täitematerjalidega. Pakend on tähistatud kleepsuga „KERGESTI 
PURUNEV KAUP". 
Vaibad – kohustuslik on tugevast plastikust esmane pakend. 
Karniisid – transporditakse kartongist või plastikust tuubides, 
täiendava pehmendusega ja/või pakendades pakendi otsad 
mullikilesse. Tekstiiltooted (voodipesu komplektid, voodikatted, 
pleedid, tekid, padjad, linad, kardinad, kätterätikud jms) – kohustuslik 
on esmane pakend (plastikkott). Teisene pakend - kartongkarp 
(võivad olla segakaubad). 

2. Lõhnaõlid, 
kosmeetika, 
apteegikaubad. 

Lõhnaõlid, lõhnaõlikomplektid, kosmeetika (välja arvatud 
vedelikud) – kõikidel lõhnaõlidel ja lõhnaõlikomplektidel peavad 
olema esmased pakendis – karp täiendavalt kaitstud kilega. 
Šampoonid, konditsioneerid jms. – anumate korgid peavad olema 
kaitsega, so kui kaitse eemaldatakse ei tohi korgid lahti tulla. 
Apteegikaubad – peavad olema esmase pakendiga. 

3. Lastele ja 
imikutele 

Mänguasjad, riided ja jalanõud, imikukaubad, kantseleikaubad, 
raamatud - peavad olema esmase pakendiga, mis täielikult kaitsevad 
kaupa. 
Autotoolid - peavad olema esmase pakendiga. 
Vankrid, toitmistoolid, maneežid, lamamisasemed, 
kõndimistoolid, turvaväravad, jalgrattad, tõukerattad, 
elektriautod, nukumajad, tallatavad/lükatavad autod, kartautod, 
laste mänguköögid, garaažid ja trassid - peavad olema esmase 
pakendiga: kartongkarbiga. 
Liuväljad, laste mängumajad – pakendatud täielikult kinnisesse 
tugevasse kartongpakendisse või tugevasse kilesse. Pakendatud nii, 
et transportimise käigus ei oleks kahjustatud ja ei rikuks teisi kaupu. 
Suured lastekiiged, mänguplatsid, kelgud. – Transporditakse 
eraldi kaubaalusel. Pakendatud nii, et transportimise käigus ei oleks 
kahjustatud ja ei rikuks teisi kaupu. 
Imikutoit: püreed klaaspurkides – pakendatud 
vahtpolüstüroolkihiga kartongkasti ja/või pakendatud mullikilesse. 
Pakend on tähistatud kleepsuga „KERGESTI PURUNEV KAUP". 
Plastikvannid ja -kastid, esemete hoiukarbid, ööpotid, liivakastid 
- peavad olema esmase pakendiga, kui transporditakse rohkem kui 1 
tk, siis peavad olema asetatud üksteise sisse ja pakendatud 
tugevasse kilesse või kartongkasti. 

4. Kodutehnika ja 
elektroonika 

Suur kodutehnika - peavad olema esmase pakendiga – vahtplast ja 
kile. 
Elektriklaverid - peavad olema esmase pakendiga, mis koosneb 
vahtplastist, kartongkastist ja seda ümbritsevatest  kaitseribadest. 
Kasti puhul on võimalikud ja vastuvõetavad välised pressimisjäljed, 
mis on tekkinud sisse sooninud rihmadest sel juhul, kui need 
ilmselgelt ei kahjusta vahtplastist kihti.  
Televiisorid - peavad olema esmase pakendiga – vahtplast ja 
kartongkast. 

5. Mobiiltelefonid, 
foto- ja 

Tootjaplommiga kaubad – plomm ei tohi olla kahjustatud, peab 
olema esmane pakend. Transpordipakendi puhul võivad olla 



videotehnika, 
arvutitehnika 

segakaubad.  
Telefoniümbrised; kaitsekiled; mälukaardid; USB mälupulgad; 
ühenduskaablid, adapterid; telefoniakud, fotoaparaadid, droonid, 
tahvelarvutite ja e-lugejate ümbrised – esmane pakend koosnevad 
plastikust ja/või kartongkihist.  
Arvutid – peab olema esmane pakend - vahtplast ja kartongkarp. 

6. Sport, vaba aeg, 
turism  

Jalgrattad, batuudid, välibasseinid, grillid, treeninguseadmed, 
paadid, sõudelauad, lauatenniselauad, jalgpallilauad – 
Pakendatud täiesti kinnistesse tugevast kartongist pakenditesse, mis 
on märgistatud eristuselementidega. 
Õngeridvad ja muud pikad, painduvad kaubad – transporditakse 
kartongist või plastikust tuubides, täiendava pehmendusega ja/või 
keerates pakendi otsad mullikilesse. 
Rulluisud, rulad, kohvrid, seljakotid, käekotid, hantlid, muud 
väikesed spordikaubad - peavad olema esmase pakendiga: 
kartongkarp või tugev kile. 
Turismikaubad: telgid, magamiskotid, turistivaibad jms - peavad 
olema esmase pakendiga: kartongkarp või tugev kile. 

7. Sanitaartehnika, 
remont, küte 

Uksed – nurgad peavad olema kaitstud tugeva kartongi või 
vahtpolüsüroolikihiga, mis ei tohi olla õhem kui 2 cm. Kaubaalusele 
paigutatakse uksed üksteise peale, uste vahel kartongplaadid. 
Soojuskatlad ja kaminad. Transporditakse kaubaalustel. Pakendatud 
kartongpakendisse või keeratud mullikilesse. 
Laoriiulid, keskkütte- ja vanniradiaatorid, põrandate ja peeglite 
soojendusvaibad, boilerid, soojusseadmed, õhu 
reguleerimisseadmete lisad, suitsudetektorid, vannitoa 
ventilaatorid, meteojaamad, õhukuivatid, õhuniisutajad, 
ventilaatorid, konditsioneerid, nutimajad, veesegistid, 
köögivalamud, vannitoaseadmed ja aksessuaarid, veepumbad, 
kaevukaaned - peavad olema esmase pakendiga. Transpordipakendi 
puhul võivad olla segakaubad. 
Kraanikausid, valamud, WC-potid, vannid. – kogu keraamika 
kartongkastides vahtpolüstüroolkihiga ja/või pakendatud mullikilesse, 
mis peab tagama stabiilsuse kasti sees. Pakend on tähistatud 
kleepsuga „KERGESTI PURUNEV KAUP". Vannid keeratud kartongi 
või mitmesse mullikile kihti, kaubaalusele asetatud nii, et ei ulatu 
kaubaaluselt välja. 
Dušikabiinid, dušiseinad – Kartongpakend sees pehmendusega, 
mullikile või vahtpolüstürool. Pakend on tähistatud kleepsuga 
„KERGESTI PURUNEV KAUP". 

8. Autokaubad Rehvid – külge peab tugevasti olema kleebitud A6 formaadis kleebis 
või keeratud kilesse. 
Akumulaatorid - peab olema esmane pakend: kile. 
Autokaubad: autovaibad, akende tumendamise kiled, summutipead ja 
paagid, lambipirnid, käigukangi otsikud, käetoed, rattakatted, 
kojamehed, roolikatted, akulaadijad, katuseboksid, jalgrattahoidikud, 
katusereelingud, istmekatted, tulekustutid, ravimikomplektid, 
mootorratturi riietus, pesemisseadmed, fm modulaatorid, alkotesterid, 
auto elektriseadmed - peab olema esmane pakend. Transpordipakendi 
puhul võivad olla segakaubad. 



9. Köögi-, olme- ja 
kodumajapidamisk
aubad 

Kergesti purunevad kaubad (nõud, klaas ja keraamika) - peab 
olema esmane pakend. Kui esmast pakendit ei ole või see ei ole piisav, 
siis tuleb kooskõlastada täiendavad pakendamisteenused. 
Vedelad keemiakaubad - anumate korgid peavad olema kaitsetega, 
s.o korgid ei tohi lahti tulla enne, kui kaitse on eemaldatud. 
Triikimislauad, pesukuivatusrestid ja aksessuaarid - peavad 
olema esmase pakendiga – tugev plastik. 
Puhastustarvikud ja nende lisad - peavad olema esmase 
pakendiga (plastikkott või kartongkarp). Teisene pakend - kartongkarp 
(võivad olla segakaubad). 
Köögi tööriistad, noad, lõikelauad, maitseainete komplektid, 
riivid jms. 
Pannid, termosed, keedukannud, toiduainete säilitusnõud - 
peavad olema esmased pakendid – plastikkotid. Teisene pakend on 
võimalik segakauba puhul. 
Supipotid, kiirkeetjad ja nende komplektid - peavad olema esmase 
pakendiga (plastikkott või kartongkarp). Teisene pakend - kartongkarp 
(võivad olla segakaubad). 

10. N18 kaubad ja 
rõivaesemed 

Esmane pakend – kott või kartongkarp. Teisene pakend on võimalik 
segakauba puhul. 

11. Loomakaubad Akvaariumid - peavad olema esmase pakendiga – vahtplast ja 
kartongkast. 
Kausid, jalutusrihmad, loomade mänguasjad, hügieenikaubad, 
jalutusrihmad, hooldusvahendid - peavad olema esmase 
pakendiga. Kui esmast pakendit ei ole või see ei ole piisav, siis tuleb 
kooskõlastada täiendavad pakendamisteenused. Teisene pakend on 
võimalik segakauba puhul. 
Lamamisasemed, padjad, riided, puurid, dekoratsioonid 
akvaariumitele - peavad olema esmase pakendiga (plastikkott või 
kartongkarp). Teisene pakend on võimalik segakauba puhul. 
Loomatoit, pudenevad kaubad kottides – õmblusteta kahjustamata 
pakendid. Kaubaalusele tuleb kauba alla asetada kartongist, 
plastikust või puidust plaat. 
Loomatoit: kuiv toit kassidele/koertele/närilistele jne; konservid 
kassidele/koertele, maiuspalad kassidele/koertele, allapanu, 
hein, vitamiinid, parasiidivastased vahendid, kalasööt - peavad 
olema esmase pakendiga (plastikkott või kartongkarp). Kui esmast 
pakendit ei ole või see ei ole piisav, siis tuleb kooskõlastada 
täiendavad pakendamisteenused. Teisene pakend on võimalik 
segakauba puhul. 



12. Aiakaubad Aiatehnika - peab olema esmane pakend: kartongkast. 
Kilekasvuhooned - peab olema esmane pakend: kartongkast, 
transporditakse kaubaalusel. 
Aiakärud - peab olema esmane pakend: kartongkast või tugev kile. 
Aiatööriistad, kastmisseadmed - peab olema esmane pakend 
(plastikkott või kartongkarp). Kui esmast pakendit ei ole või see ei ole 
piisav, siis tuleb kooskõlastada täiendavad pakendamisteenused. 
Tööriistakuurid – pakendatud täielikult kinnisesse 
kartongpakendisse. Puidust tööriistakuurid peavad olema pakendatud 
kilesse ja lisaks peavad olema pakendatud nii, et ei saaks kahjustatud 
ega ei rikuks teisi kaupu. 
Koduremondi mehaanilised tööriistad, lumelabidad - peavad 
olema esmase pakendiga (plastikkott või kartongkarp). Teisene 
pakend on võimalik segakauba puhul. 
Kojumajapidamises kasutatavad redelid - peavad olema esmase 
pakendiga - kilega. 
Elektrilised koduremondi tööriistad - peavad olema esmase 
pakendiga - kartongkastiga. Teisene pakend on võimalik segakauba 
puhul. 
Välisvalgustid, aiadekoratsioonid, elektriseadmed kaitseks 
sääskede, ämblike, hiirte ja muttide eest, sääsekaitsekemikaalid - 
peab olema esmane pakend - kartongkarp. Teisene pakend - 
kartongkarp (võib olla segakauba puhul). 
Plastikkarbid, esemekastid, konteinerid, ämbrid, veekanistrid, 
kompostikastid, liivakastid, lillepotid, lillekastid, idandamispotid, 
tööriistakastid - peab olema esmane pakend (plastikkott või 
kartongkarp), kui transporditakse rohkem kui 1 tk, siis peavad olema 
asetatud üksteise sisse ja pakendatud tugevasse kilesse või 
kartongkasti. 
Pudenevad kaubad (kompost, multš, väetised, liiv, sool jms) – 
õmblusteta kahjustamata pakendid. Kaubaalusele tuleb kauba alla 
asetada kartongist, plastikust või puidust plaat. 
Mittestandardsete mõõtudega kaubad. (Kanalisatsiooni 
puhastusseadmed, piirdeaedade segmendid jms) – 
transporditakse eraldi kaubaalusel. Pakendatud nii, et transportimise 
käigus ei oleks kahjustatud ja ei rikuks teisi kaupu. 
Lillealused, taimetoed - peab olema esmane pakend (plastikkott või 
kartongkarp). Teisene pakend on võimalik segakauba puhul.  
Rehad, hargid, labidad, kobestajad jms - peab olema esmane 
pakend (plastikkott või kartongkarp). 
Väetised – esmane pakend või paber või plastik. Kui esmast pakendit 
ei ole või see ei ole piisav, siis tuleb kooskõlastada täiendavad 
pakendamisteenused. 

13. Kingitused, 
pühadeatribuutika 

Jõuluvanikud, kuuseehted ja dekoratsioonid, lipud, 
spordihaigetele vajalik ja rahvuslik atribuutika jms – peab olema 
esmane pakend plastikkott või kartongkarp. Kui esmast pakendit ei 
ole või see ei ole piisav, siis tuleb kooskõlastada täiendavad 
pakendamisteenused. Teisene pakend on võimalik segakauba puhul. 
Kalmuküünlad - peab olema teisene pakend – tugev plastik ja 
kartongist alus. 

14. Muud kaubad Kaubagruppidele, mida ei ole kantud lepingu lisasse 1.1, 
kohaldatakse lepingu reeglit 2.b 

 


