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1. BEGRÄNSNINGAR 

Manualen gäller för korgar av "Vetlandatyp". 
Det är förbjudet att använda Sapakorg för leveranser utanför de Nordiska länderna. 
Det är vidare förbjudet att använda Sapakorg för vidare leverans till annan part utan att först ha erhållit 
Sapas skriftliga godkännande. 
Korgen får endast användas för Sapa’s aluminiumprofiler. 

 
 
2. DEFEKT KORG 

 
Den som upptäcker en defekt ansvarar för 
• att vid mindre skada på korgen, se till att korgen märks. Märkningen sker med gul krita på styrtapp. 

Observera att korgen skall märkas på båda långsidorna. 
• (Alternativt kan även korgen märkas med en gul tejp på styrtappen eller runt staget intill styrtappen. 

Även detta skall ske på båda sidor). 
 

 

3. SAMLINGSPLATS FÖR TRASIGA KORGAR 
En väl uppmärkt samlingsplats för trasiga korgar skall finnas vid alla fabriksanläggningar. 
Den skall ligga skiljd från övriga korglager för att förhindra att skadade korgar sammanblandas med hela 
korgar, och därigenom tas i produktion av misstag. 
Berörd personal skall vara informerad om var samlingsplatsen finns och dess syfte. 

Bortsortering av trasiga korgar till reparation / skrotning bör ske regelbundet. 

Styrtappar 
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4. RETUR  AV TOMKORGAR 

Tomkorgar skall vid returnering till Sapa: staplas enligt alternativ 1 max 11 korgar per stuv. 
Vid kortare transporter enligt alternativ 2 max 6 korgar per stuv. 
Korgarna bandas stuvvis på lastflaket. 
Tejp, fraktlappar, m.m. skall tas bort från korg före retur till Sapa. 
OBS! Gul varningsskylt får ej övertäckas. 

 
 
 

Alternativ 1 Alternativ 2 
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4.1.  RETUR AV SKUMSKYDD 

För att skydda känsliga profilytor används ofta U-profiler av Foam (”Skumskydd”). Se bild. 
De kan användas ett flertal gånger och därför ber vi er att returnera dessa till Sapa Vetlanda. 
Lägges i pall och krage alternativt i säckar och returneras i samband med korgretur. 

 

 
 
5. ADRESS VID RETUR 

Retur av emballage skall ske till någon utav nedanstående adresser. Till vilken adress som ni skall 
returnera framgår av texten på er följesedel under rubrik Vikt (brutto/netto)-volym-markering. Vilken 
adress ni skall returnera till beror på ert geografiska avstånd till antingen Vetlanda eller Finspång. 

 
Alternativ 1 (Vetlanda) 
Text enligt följesedel: 
Tömd Sapa-korg skall returneras till: 

Hydro Building Systems Sweden AB 
Brogårdsfabriken 
Stålvägen 
SE-574 38 Vetlanda 

 
 

Alternativ 2 (Finspång) 
Text enligt följesedel: 
Tömd Sapa-korg skall returneras till: 

Hydro Building Systems Sweden AB 
 

Hydro Extrusion Sweden AB 
Godsmottagning Produktion 
SE-612 81 Finspång 

 
Hydro står för transport endast från godsmottagande adress inom Norden. 

 
 
5.1 BOKNING AV TRANSPORT 

Bokning av transport inom Sverige sker enligt texten på er följesedel under under rubrik Vikt 
(brutto/netto)-volym-markering. Samma bokning skall göras oavsett retur till Vetlanda eller Finspång. 
Text enligt följesedel: 
Transport bokas, vid kvantiteter > 6 Sapa-korgar, med Schenker på Hydro Building Systems 
Sweden AB:s kundnummer: 68808054 (kundnummer-Sapa Bygg). Vid retur av kvantiteter 
understigande 6 korgar står avsändare själv för transporten. 
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Inom övriga nordiska länder sker bokning av transport via Hydros säljbolag. 
 
 
6. DISTRIBUTION AV SAPAS KORGMANUAL 

Distributionen ombesörjs av utfärdaren av denna korgmanual som även ansvarar för att hålla en 
distributionsförteckning. Manualen skall göras tillgänglig för samtliga som hanterar korgarna, inklusive 
transportörer, legotillverkare och slutkunder. 

 
Hydros korgmaual till kund kommer i två delar, HANTERING och RETUR AV KORG. De som tar emot 
material från Sapa med korgar ansvarar för att att dessa manualer följs. 
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