Τύποι Χαρτοκιβωτίων

Κανονικά χαρτοκιβώτια - Regular Slotted Carton (RSC)
Τα RSC χαρτοκιβώτια είναι ο ποιο κοινός τύπος χαρτοκιβωτίων. Μπορούν να παραχθούν
κατά χιλιάδες, είναι οικονομικά, και μπορούν να τυπωθούν σε διάφορα χρώματα. Είναι
χρώματος καφέ ή λευκού. Τα πάνω και κάτω αυτιά ενώνονται στο κέντρο.
Κιβώτια χωρίς άνω αυτιά - Half Slotted Carton (HSC)
Τα HSC χαρτοκιβώτια έχουν ‘αυτιά’ μόνο στη βάση και είναι ανοιχτά από το πάνω μέρος.
Στον τύπο αυτό μπορούμε να προσθέσουμε καπάκι, ώστε όταν βγαίνει να μπορεί να αποτελεί
αυτοτελή μονάδα επίδειξης του περιεχόμενου προϊόντος.
Χαρτοκιβώτια ντουλάπα - Wardrobe-Carton
Αποτελούν την ιδανική λύση για τη μεταφορά ή για τη φύλαξη ρουχισμού. Τα χαρτοκιβώτια
ντουλάπα αποτελούν την πλέον ευέλικτη λύση για τη φύλαξη ρουχισμού σε μετακομίσεις, για
επαγγελματικές ή οικιακές χρήσεις.
Κιβώτια με αλληλεπικαλυπτόμενα αυτιά FFSC - Full Overlap Slotted Carton (FOL)
Το κιβώτιο με αλληλεπικαλυπτόμενα αυτιά FFSC, αντίθετα με το κανονικό RSC κιβώτιο, έχει
αυτιά τα οποία αλληλεπικαλύπτονται. Αυτό προσφέρει επιπλέον αντοχή και στήριξη στο
κιβώτιο. Αυτός ο τύπος ενδείκνυται για χαρτοκιβώτια με μικρό πλάτος.
Δίσκοι - Trays
Οι δίσκοι είναι επίπεδοι και μπορούν να τυπωθούν ή να έχουν οπές ώστε να αερίζεται το
περιεχόμενο προϊόν.
Πάτοι
Οι πάτοι είναι ιδανικοί για τον διαχωρισμό των προϊόντων και τη στήριξή τους μέσα στο
κιβώτιο
Αναδιπλούμενο πεντάπλευρο - Five-Panel Folder (FPF)
Αυτό το κιβώτιο έχει διαφορετικό πάχος σε κάθε άκρη. Έτσι δίνει πολύ μεγάλη δύναμη και το
κάνει ιδανικό κιβώτιο για συσκευασία μακρόστενων αντικειμένων όπως ομπρελών κεραιών
κλπ.
Πλήρως τηλεσκοπικό Κιβώτιο
Δύο τεμαχίων όπου το καπάκι καλύπτει τελείως τη βάση.

Μισό τηλεσκοπικό χαρτοκιβώτιο
Κιβώτιο δύο τεμαχίων με ψηλή βάση και καπάκι έως τα δύο-τρίτα του ύψους.
Κιβώτιο με δύο καπάκια
Αυτός ο τύπος χρησιμοποιείται για ψηλά, μεγάλα και βαριά κιβώτια. Αποτελείται από δύο
κομμάτια ως βάση – καπάκι και ένα κεντρικό κολάρο.
Αναδιπλούμενο κιβώτιο
Χρησιμοποιείται για τη συσκευασία βιβλίων, καταλόγων και άλλων αντικειμένων που
αποστέλλονται μοναδιαία. Τα αναδιπλούμενα κιβώτια αποθηκεύονται, διπλώνουν και
πακετάρονται εύκολα.
Κιβώτια Die Cut
Τα κιβώτια Die Cut μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε σχήμα ταιριάζει στο προϊόν
σας για συσκευασία ή για επίδειξη. Το στυλ κοψίματος γίνεται από ειδικά καλούπια με
μαχαίρια το οποίο δίνει ακριβές και καθαρό κόψιμο. Τα χαρτοκιβώτια πρέσας έχουν
εξειδικευμένη κοπή. Σχεδιάζονται για να εξυπηρετούν ειδικές ανάγκες συσκευασίας, να
αναδεικνύουν το προϊόν και να προδιαθέτουν με τον ιδιόμορφο και δημιουργικό τρόπο με τον
οποίο λειτουργούν. Το κόστος είναι μεγαλύτερο από τα απλά χαρτοκιβώτια. Επιδίωξη μας
είναι, η προστιθέμενη αξία που προσλαμβάνει το προϊόν από τη χάρτινη συσκευασία πρέσας
να είναι μεγαλύτερη του αυξημένου κόστους κατασκευής της.
Χαρτοκιβώτια ποιοτικής εκτύπωσης
Χαρτοκιβώτια απλά ή πρέσας, κατασκευασμένα από επιχρισμένα χαρτιά τα οποία αποδίδουν
σύνθετες εκτυπώσεις τεσσάρων και πλέον χρωμάτων. Συμμετέχουν στο μάρκετινγκ του
προϊόντος που συσκευάζουν διότι προσδίδουν μεγάλη προστιθέμενη αξία στο σημείο
πώλησης που θα βρεθούν. Το κόστος τους είναι αυξημένο, αφού θα πρέπει να αποδεχθούμε
την συσκευασία σαν μια εναλλακτική μορφή προβολής & μάρκετινγκ και αφαιρούν κονδύλια
από τον προϋπολογισμό διαφήμισης. Η παραγωγή τους απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό και
τεχνογνωσία, εξειδικευμένες πρώτες ύλες και αναλώσιμα.
Shelf Ready Packaging
Συσκευασία έτοιμη για το ράφι. Η πιο συγκεκριμένη και μοντέρνα τάση που εμφανίζεται
σήμερα στα καταστήματα λιανικής. Στηρίζεται στην προσπάθεια της μείωσης του κόστους
διαχείρισης και στην αποτελεσματικότερη χρήση των ραφιών. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στα
εκπτωτικά καταστήματα τα οποία συνήθως έχουν μειωμένες δυνατότητες επικοινωνίας και
προώθησης. Η συσκευασία χρησιμοποιείτε σαν σιωπηλός πωλητής. Η χρήση τους
προϋποθέτει συγκεκριμένες δυνατότητες από την πλευρά του κατασκευαστή της χάρτινης
συσκευασίας. Ικανοποιητικός σχεδιασμός, επιλογή υλικών για την προστασία του προϊόντος,
ποιοτική εκτύπωση και σωστή κωδικοποίηση, ικανοποίηση ειδικών απαιτήσεων της λιανικής.

Προκολλημένα χαρτοκιβώτια
Τα προκολλημένα χαρτοκιβώτια είναι μια εξελιγμένη μορφή των χαρτοκιβωτίων πρέσας.
Επεξεργάζονται από ειδικές μηχανές οι οποίες τα κολλούν σε διάφορα σημεία της κατασκευής
τους. το αποτέλεσμα της πρόσθετης επεξεργασίας είναι η δημιουργία συσκευασιών με
εντυπωσιακή ευχρηστία, συνήθως εύκολο άνοιγμα ή και κλείσιμο, εντυπωσιακή εμφάνιση και
σχεδιασμό. Το κόστος τους είναι μεγαλύτερο από τα απλά χαρτοκιβώτια πρέσας. Το
αυξημένο κόστος κατασκευής τους συμψηφίζεται από το χαμηλότερο κόστος χρήσης τους και
από την προστιθέμενη αξία την οποία απολαμβάνει το συσκευασμένο προϊόν λόγω της
εντυπωσιακής και νεωτεριστικής συσκευασίας που το εμπεριέχει.
Κυψέλες
Οι κυψέλες των χαρτοκιβωτίων χρησιμοποιούνται για συσκευασία μπουκαλιών ποτηριών και
ότι είναι εύθραυστο κατά την μεταφορά του. Οι κυψέλες μπορεί να είναι 6άρες, 12άρες,
24άρες, 48άρες και ότι άλλο ζητηθεί από την ανάγκη του πελάτη.
Διαχωριστικά
Για ότι είναι εύθραυστο κατά την μεταφορά του ή διαχωρισμό τεμαχίων του προϊόντος.
Χαρτοτελάρα
Ανοιχτά κιβώτια αεριζόμενα, συνήθως για τη μεταφορά λαχανικών & φρούτων, με δυνατότητα
σταθερής στοίβαξης τους π.χ. σε παλέτες
Χαρτογωνίες
Για προστασία κατά την στοίβαξη χαρτοκιβωτίων, προστατεύουν τις εξωτερικές γωνίες.

