ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
Οι διαστάσεις δηλώνονται
μετρώντας εσωτερικά το χαρτοκιβώτιο ως:
Μήκος (Μ)
Πλάτος (Π)
Ύψος (Υ)

Είδη κυματοειδούς χαρτονιού
Τρίφυλλο

Πεντάφυλλο

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.
Κανονικό κιβώτιο με αλληλεπικαλυπτόμενα ‘αυτιά’.
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.

Ντουλάπες

Κυψέλες

Ειδικού τύπου και σχεδιασμού

Ειδικές κατασκευές από χαρτόνι

