
Logistikbetingelser
Til Saniståls leverandører

Sanistål har formuleret en række betingelser for mærkning, pakning og levering af varer. Betingelserne skal gøre 
identifi kationen og behandlingen af indkomne varer til Saniståls lagre og terminaler mere effektiv og fejlfri. Sanistål 
betragter logistikbetingelserne som yderst vigtige for en fornuftig håndtering af varefl owet fra leverandører til 
Sanistål. Betingelserne er afgørende at overholde, da tiden på behandlingen af fejl og undtagelser minimeres, og 
servicen over for slutkunden forbedres. Samtidig kan mange unødvendige henvendelser fra Sanistål til leveran-
døren undgås.

Som leverandør bedes du læse vedlagte logistikbetingelser og sørge for en implementering af disse, så betingel-
serne overholdes i forbindelse med alle varer, der sendes til Sanistål fremover. Det er altså vigtigt, at alle relevante 
personer, der er involveret i produktion, pluk, pakning og forsendelse af varer til Sanistål, kender betingelserne. 

Med baggrund i gode input har vi opdateret logistikbetingelserne, som blev udsendt i november 2007. Vedlagte 
logistikbetingelser er således opdateret og indeholder primært nye betingelser omkring EAN-mærkning.

Sanistål ønsker med dette brev at opnå et styrket samarbejde med sine  leverandører. Du er velkommen til 
at kontakte din normale kontaktperson hos  Sanistål eller leverandørcontroller Morten Møller Rasmussen via 
mmr@sanistaal.dk eller på tlf. 25 15 45 52.

Kontakt varemodtagelsen på centrallager.billund@sanistaal.dk

Venlig hilsen
Sanistål A/S

Claus Hjerrild
Fabrikschef
Billund Centrallager
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Vareenhed Eksempel Følgende information skal 
fremgå synligt på alle vareenheder

 1.1 Salgsenhed 

      Stk., par, kg, meter

Som minimum skal Saniståls – og/eller leverandørvarenummer 

fremgå samt om det er stk., par, meter eller kg. 

(Herefter benævnt som enhed)

   1.2  Detailenhed

Indeholder en eller fl ere

salgsenheder

Som minimum skal Saniståls – og/eller leverandørvarenummer 

fremgå på salgsenhed, detailenhed og antal enheder.  

1.3  Grossistenhed 

Indeholder en eller fl ere

detailenheder

Som minimum skal Saniståls – og/eller leverandørvarenummer 

fremgå på salgsenhed, detailenhed og grossistenhed samt antal 

enheder.

1.4  Logistikenhed

Forsendelsesenhed:

Pakke/kasse, palle

(1/1, ½, ¼)

 
Som minimum skal Saniståls indkøbsordrenummer fremgå på 

pallelabel. 

+  

Som minimum skal Saniståls – og/eller leverandørvarenummer 

fremgå på salgsenhed, detailenhed, grossistenhed og palle samt 

antal enheder.

1.5  Mærkning skal være synlig

Varerne skal være stablet således, at mærkningen er synlig på pallen. Er varerne pakket i en transportemballage skal mærkningen være 

synlig på denne.  

1.6  EAN13 - stregkode

  EAN-13 stregkode skal være synlig på alle kolli og EAN-128 (Code128) skal anvendes på paller/transportemballage.

 Note – krav til mærkning og pakning i overensstemmelse med gældende standarder (EAN danmark/GS1 Denmark) fremgår af side 3 og 4.

1.7    Følgeseddel 

Af samtlige følgesedler skal fremgå Saniståls fulde ordrenummer samt det unikke varenummer, som enheden er mærket med. 

      (Saniståls - og/eller leverandørvarenummer)

1 Mærkning

En pakke med fl ere par handsker

En kasse med handsker

En palle med handsker

Et par handsker
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2 Pakning 3 Levering

2.1 Sampakning af indkøbsordre forbudt

  Det er strengt forbudt at sampakke fl ere Sanistål indkøbsordrer, 

heller ikke restordrer. De skal være fysisk adskilt og mærkes hver 

for sig. 

2.2 Følgeseddel synlig

  Følgeseddel skal hæftes uden på pallen/kassen, så den tydeligt 

kan fi ndes.

2.3  Ensartet antal enheder i samme vareenhed

  Hver detailenhed skal indeholde det samme antal salgsenheder, 

og hver grossistenhed skal indeholde det samme antal detail-

enheder.  

2.4  Fysisk adskillelse i pakke

  Såfremt at der forekommer forskellige varenumre i samme pakke, 

skal varenumrerne være tydeligt fysisk adskilt, og kassen skal 

tydeligt mærkes som  mix-kasse.

2.5  Ensartet emballage på samme vareenhed

  Et varenummer skal være emballeret i samme type emballage på 

samme levering.

2.6  Fordeling af et varenummer på fl ere paller

   Samme varenummer må ikke fordeles på fl ere paller, medmindre 

mængden kræver dette. 

2.7  Paller

 Anvend om muligt EUR-palle.

2.8  Pallehøjde

  Pallens totalhøjde må ikke overstige 1,8 m. (medmindre den 

enkelte vare fysisk er større)

2.9  Pallevægt

  Kasser eller produkter, der vejer over 20 kg., må ikke stables 

højrere end 1,5 m. 

3.1  Ingen løse dele

  Alle varer skal leveres komplette og salgsbare. Dvs. der skal ikke  

i Sanistål foretages samling eller adskillelse.

3.2  Følgeseddel

 En følgeseddel pr. Saniståls ordrenummer.

3.3  Åbningstider

  Åbningstid mellem kl. 07.00 – 14.00. Der skal være læsset af in-

den kl. 14.00.

3.4  Advisering

  Ved levering af hele læs skal bilen adviseres til varemodtagelsen/

rampen senest dagen før levering til e-mail: centrallager.billund@

sanistaal.dk eller tlf. nr. 72 27 85 52.

3.5  Levering til rampe

  Levering sker til rampe på Saniståls centrallager i Billund. Dvs. 

pallerne skal stå samlet og skal kunne tømmes bagfra.

Ved spørgsmål kontakt leverandørcontroller Morten Møller Rasmussen 

via mmr@sanistaal.dk eller tlf. 72 27 86 23 eller 25 15 45 52.  
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Stregkode GTIN 13 (før kaldet EAN-13)

GTIN varenumre (GTIN - Global Trade Identifi cation Number) anvendes til identifi kation af detailenheder, salgskolli og paller. Læs 
mere om opbygning og anvendelse på www.ean.dk (http://gs1denmark.net.dynamicweb.dk/Default.aspx?ID=333)

GTIN-13 stregkodesymbol

Et GTIN-13 (EAN-varenummer) udtrykkes i en EAN-13 stregkode. GTIN ses i talform nedenunder stregkoden. Hovedformen af 
GTIN varenumre består af et GS1 præfi ks, et virksomhedsreferencenummer, et varenummer som virksomheden selv tildeler samt 
et kontrolciffer. 

 
  

     

Hver enhed har et unikt EAN-varenummer. Findes der en enhed med fl ere kolli, får denne sin egen EAN-13. EAN-13 bruges nor-
malt kun på detailenheder.

EAN - 13 symbol

GTIN

EAN-nr. 5712345000014 EAN-nr. 5712345000021 =

6 stk. EAN-nr. 5712345000014

EAN-nr. 5712345000038 =

12 stk. EAN-nr. 5712345000021

SØM
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Stregkode GS1-128 (før kaldet EAN-128)

GS1-128 (EAN-128) anvendes typisk på paller. Hver enhed får et unik id-nummer (SSCC), som bruges til identifi kation af den enkelte palle. 

Udover SSCC angives i stregkoden/label typsik også andre oplysninger.

 Af stregkode/pallelabel skal EAN-nr. fremgå. Sanistål ser gerne, at pallelabel også indeholder SSCC og antal. 

 

Sanistål A/S
Håndværkervej 14, DK-9000 Aalborg

Nails
24 packing units containing 6 boxes of 250 pieces each

SSCC
357123450000000244

EAN identification  Number of packing units
5712345000168  24

Batch
63B7X 
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