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Mi´dzynarodowy katalog
opakowaƒ
Niniejszy katalog zosta∏ opracowany przez FEFCO
i ESBO jako oficjalny system, majàcy zastàpiç d∏ugie
i skomplikowane opisy konstrukcji opakowaƒ z tektury
prostymi symbolami powszechnie rozumianymi
w skali mi´dzynarodowej, niezale˝nie od ró˝nic
j´zykowych.

Odes∏ania mogà byç stosowane w zamówieniach
i specyfikacjach dotyczàcych opakowaƒ.
Zmian i uzupe∏nieƒ mogà dokonywaç jedynie FEFCO
i ASSCO.

Symbole u˝ywane na rysunkach i w systemach komputerowych
Symbol

Kod komputerowy

Opis

Linie ci´cia, bigowania

CL
S.C.

Linia ci´cia wykrojów opakowaƒ
Wyci´te szczeliny

CI

Linie bigowania (zagi´cia do wewnàtrz)

CO

Linie bigowania (zagi´cia na zewnàtrz)

SI

Linie naci´ç (zagi´cie do wewnàtrz)

SO

Linie naci´ç (zgi´cie na zewnàtrz)

DS

Podwójne linie bigowania

PL

Perforacja

SE

Nó˝ falowany

TP

Perforacja do zrywania (jode∏ka)

SJ

Po∏àczenie przez zszycie drutem

TJ

Po∏àczenie taÊmà klejàcà

GJ

Po∏àczenie przez sklejenie

PC

Uchwyt wyci´ty (otwór)

UC

Uchwyt niewyci´ty (z bigiem)

NC

Uchwyt niewyci´ty (z bigiem)

FD

Oznaczenie kierunku fali

Sposoby ∏àczenia opakowaƒ

Uchwyty

Kierunek fali
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Wykroje opakowaƒ w niniejszym katalogu postrzegane sà
od strony wewn´trznej

Wymiary pude∏

Klapy góry jak w 0204, klapy spodu jak w 0215

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie wymiary
wyra˝ono jako wymiary wewn´trzne w mm, jak
nast´puje:

Typ ten mo˝e równie˝ zostaç opisany jako 0204/0215
(klapy góry, klapy spodu).

D∏ugoÊç (L) x SzerokoÊç (B) x WysokoÊç (H).
D∏ugoÊç (L) = d∏u˝szy z wymiarów w ustawieniu do
otwarcia opakowania.
SzerokoÊç (B) = krótszy z wymiarów w ustawieniu
do otwarcia opakowania.
WysokoÊç (H) = wymiar pomi´dzy podstawà a górà
opakowania.
Wymiary L, B, H podaje si´ w ka˝dym opisie
konstrukcji pud∏a, przy czym w przypadku niektórych
modeli wartoÊç liczbowa B mo˝e przekraczaç wartoÊç
liczbowà L.
Wymiary nale˝y ustalaç w standardowych warunkach
klimatycznych, na roz∏o˝onym wykroju od Êrodka
bigu, uwzgl´dniajàc gruboÊç materia∏u.
W przypadku pude∏ teleskopowych wysokoÊç (h)
górnej cz´Êci (pokrywy) powinna byç podawana jako
czwarty wymiar, po ukoÊniku, np.:

0204

0215

0204/0215

Rodzaje ∏àczenia pude∏
Uk∏ady pokazane na rysunkach w niniejszym katalogu
mogà byç zmieniane stosownie do wybranego przez
producenta ∏àczenia. W niektórych konstrukcjach
po∏àczenia te mogà polegaç na klejeniu, stosowaniu
taÊmy klejàcej albo szyciu. Klapka przeznaczona
do klejenia lub szycia mo˝e byç przy d∏u˝szym lub
krótszym boku. Poni˝sze szkice demonstrujà, w jaki
sposób po∏àczenia takie mogà zostaç wskazane na
rysunku:
Przyk∏ad dotyczàcy wszystkich konstrukcji:

355 x 205 x 120/40 mm
(L) (B) (H) (h)

0201

W przypadku pude∏ z nachodzàcymi na siebie klapami
zewn´trznymi d∏ugoÊç nachodzenia (o) powinna byç
podawana jako czwarty wymiar, po ukoÊniku, np.:
355 x 205 x 120/40 mm
(L) (B) (H) (o)

Wymiary arkuszy
O ile nie podano inaczej, wymiary arkuszy tektury
falistej podaje si´ w mm, jak nast´puje:

Po∏àczenie taÊmà klejàcà

1 wymiar x 2 wymiar
1 wymiar = wzd∏u˝ kierunku fali
2 wymiar = w poprzek kierunku fali

Wersje standardów
Dla kilku typów pude∏ istniejà wersje pochodne,
bez potrzeby tworzenia nowego standardu. W takich
przypadkach nale˝y dodawaç rozszerzenie do
podstawowego numeru standardu, oddzielajàc
go myÊlnikiem.
Przyk∏ad: 0201-2

Po∏àczenie klejone albo szyte

Dotyczy to wszystkich wzorów obj´tych niniejszym
katalogiem.

Sk∏adanie r´czne lub automatyczne
Ka˝da konstrukcja opakowania ma jednà
z nast´pujàcych cech:

¸àczenie standardów

M - zwyk∏e sk∏adanie r´czne
A - zwyk∏e sk∏adanie automatyczne
M/A - oznacza, ˝e sk∏adanie ma charakter r´czny
lub automatyczny, M+A wymaga po∏àczenia obydwu
rodzajów.

Przedstawione standardy konstrukcji stanowià
podstawowe typy pude∏ z tektury. JeÊli konstrukcja
ostateczna jest kombinacjà dwóch lub trzech modeli
podstawowych, np. z zastosowaniem klap, mo˝e
ona tak˝e zostaç opisana jak nast´puje:

Wskazania te oparte sà na aktualnej praktyce, a ich
celem jest przekazanie dodatkowej informacji tym,
którzy tworzà specyfikacje oraz u˝ytkownikom. Niektóre
z r´cznie sk∏adanych pude∏ mogà byç zamykane
automatycznie (np.: 0216 albo 0712).

Wersja taka mo˝e u danego producenta mieç
charakter indywidualny.
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Opis podstawowych rodzajów konstrukcji*
* OkreÊlenia pud∏o, pojemnik i skrzynka majà, w kontekÊcie tych opisów, charakter zamienny.

Uwagi ogólne

09 - Wyposa˝enie wewn´trzne

Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e kilka wzorów pude∏,
zawartych w katalogu pod danym numerem mo˝e
zostaç równie˝ sklasyfikowanych w ramach innych
podstawowych typów grup.

Wyposa˝enie wewn´trzne pude∏, takie jak wk∏adki,
przek∏adki, kratownice, wk∏adki wype∏niajàce itd.,
stanowiàce elementy zwiàzane z konstrukcjà pud∏a
albo osobne. Wskazana iloÊç elementów jest dowolna
i mo˝e byç, stosownie od wymagaƒ, zwi´kszana lub
zmniejszana.

01 – Rolki i arkusze stosowane w handlu
02 – Pud∏a klapowe
Pude∏ka klapowe sà to pude∏ka z∏o˝one zasadniczo
z jednej cz´Êci, których brzeg jest klejony, szyty, albo
które majà po∏àczenie taÊmà klejàcà oraz posiadajà
górne i dolne klapy. Producent wysy∏a je z∏o˝one na
p∏ask, gotowe do u˝ycia, a zamyka przy zastosowaniu
klap.

03 - Pud∏a teleskopowe
Pud∏a teleskopowe sk∏adajà si´ z wi´cej ni˝ jednej
cz´Êci i charakteryzuje je istnienie wieka i/lub spodu,
które zachodzà teleskopowo na siebie.

04 - Pud∏a sk∏adane i tace
Pud∏a sk∏adane i tace, zwykle sk∏adajà si´ tylko
z jednego formatu. Dno pud∏a sk∏ada si´ tak, by
utworzyç dwie lub wi´cej Êcian bocznych oraz
pokryw´. W niektórych wzorach mogà si´ pojawiaç
zamkni´cia, uchwyty, okienka itd.

05 - Pud∏a wsuwane
Pude∏ka te sk∏adajà si´ z wi´kszej iloÊci cz´Êci
(wewn´trznych oraz obwolut), które mo˝na w ró˝nych
kierunkach wsuwaç jedno w drugie. Grupa ta
obejmuje tak˝e obwoluty dla innych pude∏.

06 - Pude∏ka trwale ∏àczone
Pude∏ka trwale ∏àczone sk∏adajà si´ z dwóch
oddzielnych cz´Êci koƒcowych oraz korpusu
i wymagajà, przed ich u˝yciem, zszycia albo
podobnej operacji.

07 - Pude∏ka klejone jednocz´Êciowe
Sà to pude∏ka klejone, z∏o˝one zwykle z jednej cz´Êci,
dostarczane w stanie z∏o˝onym i gotowe do u˝ycia
po ich prostym roz∏o˝eniu.
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Podawanie kodu stylu
Kod pe∏ny: XXXX - XXXX
Standard

Wersja standardu

XXXX

- XXXX

Standardowy uznany
kszta∏t/wzór dla tego
kodu

Numer wersji, s∏u˝àcy
odró˝nieniu odchylenia
od wzoru standardowego
(odpowiadajàcy
indywidualnemu
rysunkowi albo
elementowi biblioteki
CAD/CAM)
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Zamkni´cia pude∏

Kodowanie
wyposa˝enia

W∏aÊciwe i skuteczne zamkni´cia opakowaƒ sà równie
wa˝ne jak sama konstrukcja opakowania.

Nast´pujàcy zakres elementów wyposa˝enia
wewn´trznego podlega kodowaniu w zale˝noÊci
od liczby zastosowanych elementów, w dowolnej
kombinacji kszta∏tów (dla systemów komputerowych).

Nast´pujàce rodzaje zamkni´ç mo˝liwe sà albo
pojedynczo, albo w po∏àczeniu z innymi:
• klejenie na zak∏adk´, na zimno lub goràco
• klejenie taÊmà klejàcà
• zablokowanie
• szycie drutem.

Liczba
elementów

¸àczenie taÊmà klejàcà
Wykonuje si´ je stosownie do pokazanych ni˝ej
przyk∏adów.

Szycie drutem

KOD

2

>

0982

3

>

0983

4

>

0984

5

>

0985

6

>

0986

7

>

0987

8

>

0988

9

>

0989

10

>

0990

11

>

0991

12

>

0992

13

>

0993

14

>

0994

15

>

0995

16

>

0996

17

>

0997

18

>

0998

19

>

0999

Wykonuje si´ je stosownie do pokazanych ni˝ej
przyk∏adów.

0982/0999
M
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