
Katalog FEFCO

 
Katalog FEFCO jest zbiorem podstawowych wzorów opakowań kartonowych opracowanych 
przez organizację FEFCO i ASSCO. Katalog ten jest doskonałym narzędziem pomocnym w 

określaniu rodzaju opakowań jakim jesteście państwo zainteresowani.

 

Pudełko o kodzie 0200 - to karton tzw. klapowy bez górnych klap.
Pudełko o kodzie 0201 - to najpopularniejszy karton tzw. klapowy.



Pudełko o kodzie 0202 - to karton tzw. klapowy z nachodzącymi na siebie klapami.
Pudełko o kodzie 0203 - to karton tzw. klapowy z nachodzącymi całkowicie na siebie 

zewnętrznymi klapami.



Pudełko o kodzie 0204 - to karton tzw. klapowy z łączącymi się klapami zarówno 
wewnętrznymi jak i zewnętrznymi.

Pudełko o kodzie 0205 - to karton tzw. klapowy z łączącymi się klapami wewnętrznymi i 
nachodzącymi na siebie klapami zewnętrznymi.



Pudełko o kodzie 0206 - to karton tzw. klapowy z nachodzącymi klapami zewnętrznymi i 
łączącymi się klapami wewnętrznymi.

Pudełko o kodzie 0207 - to karton tzw. klapowy z kratownicą dzielącą na 6 części.



Pudełko o kodzie 0208 - to karton z kratownicą dzielącą na sześć części.
Pudełko o kodzie 0209 - to karton od dołu klapowy pełny z góry klapy na zakrywają towaru 

umożliwiając jego oglądanie.



Pudełko o kodzie 0210 - to karton zamykany na klapkę zarówno z góry jak i z dołu przy jednej 
ścianie.

Pudełko o kodzie 0211 - to karton zamykany na klapkę zarówno z góry jak i z dołu na 
przeciwnych ścianach.



Pudełko o kodzie 0212 - to karton zamykany na klapkę z góry a z dołu tak jak w 
standardowym kartonie klapowym.

Pudełko o kodzie 0214 - to karton zamykany od dołu tak jak w standardowym kartonie 
klapowym a z góry tworzy się podwójne ściany poprzez "załamanie" klap do środka kartonu. 



Pudełko o kodzie 0215 - to karton zamykany na klapkę z góry a z dołu jest zamykany bez 
"klejenia" poprzez zablokowanie klapek.

Pudełko o kodzie 0216 - to karton zamykany z góry tak jak standardowy karton klapowy a z 
dołu jest zamykany bez "klejenia" poprzez zablokowanie klapek.



Pudełko o kodzie 0301 - to karton składany z dwóch nachodzących na siebie połówek których 
ściany są łączone poprzez przedłużenia dwóch równoległych ścian.

Pudełko o kodzie 0302 - to karton składany z dwóch nachodzących na siebie połówek których 
ściany są łączone osobnymi elementami.

























































































































 


