TYPY KRABIC DLE NOREM FEFCO
V sortimentu krabic existují rozličné typy či provedení obalu atd. Níže naleznete podrobný přehled
různých konstrukcí obalů.

1. Typy konstrukcí krabic
Krabice jsou klasifikovány dle jejich konstrukcí prostřednictvím čtyřmístných kódů. Tyto kódy (pro
zamezení nejasností a usnadnění komunikace mezi výrobci a zákazníky) definovala Evropská federace
výrobců vlnité lepenky FEFCO (Féderation Européenne des Fabricants de Carton Ondulé).
 02 - Klopové krabice:
Např. u podkategorie č. 0201 se jedná o nejběžnější druh krabice. Skládá se z jednoho
kusu a je opatřena spodní a horní klopou. Při použití tohoto typu krabice se nejdříve
musí uzavřít dno pomocí lepicí pásky.
Fefco: 0201
 03 - Krabice s víkem:
Jsou několikadílné obaly, které se skládají z dolní části (dna) a horní krycí části (víka).
Složení obou dílů je shodné. Pro uzavření se jednoduše víko vloží na dno. Toto balení je
vhodné pro zasílání produktů různých výšek.
Fefco: 0300
 04 – Skládané obaly:
Tento typ balení se od ostatních liší způsobem skládání. Krabice (někdy také nazývány jako
tvarové výseky) mohou být díky raženým drážkám dodávány v praktickém plochém balení. Před
použitím se ohnou boční stěny, které jsou i s víkem spojené se dnem. To umožňuje rychlé složení
obalu a úsporu skladového prostoru.
 05 – Zasouvací obaly:
Zde mluvíme o krabicích z několika kusů (ve tvaru různých dutinek, pásů atd.), které se vzájemně
do sebe zasunují.
 06 – Pevné obaly:
Tyto obaly se skládají ze dvou bočních stran a středového dílu tvořící dno a víko krabice.
Tyto obaly se poté sešijí.
 07 – Lepené obaly:
Jedná se většinou o jeden přířez, který se díky snadnému způsobu složení rychle
a jednoduše složí. Tento typ krabic může být skládán ručně tak i strojově. Poté se karton
uzavře za pomoci klopy (0712) nebo zásuvné lamely (0713).

Fefco: 0712

 09 – Vnitřní prvky krabic a obalů:
Zde se jedná převážně o doplňky obalů jako jsou vložky, mřížky, separační přepážky,
fixace atd.
Fefco: 0713

2. Rozměry krabice:
Pokud není uvedeno jinak, uvádí se standardně vnitřní rozměry
krabic v jednotce „mm“ v následujícím pořadí:
D x Š x V (délka, šířka, výška)

