
 Препоръчвани от Илекс големи и палетни опаковки :

Това са  опаковки с големи размери които се използват за опаковане на
габаритни стоки,за групажни опаковка на по-малки по габарит стоки ,за палетна

опаковка  на друг стоки в по-малки опаковки  и т.н..Всички се произвеждат
бързо по ваш размер /освен типове 9,12,15,16 които са щанцови и изискват
инструмент  за производството им ,но от тях имаме някои готови размери / .

    

1.Стандартен тип кашон тип FEFCO 201 – най-често използваната 
опаковка за палетизиране -за половин или цял палет . Допълнително може 
да се постваи прозорец за по лесно пълнене със стока :

  
      FEFCO 201 :

   



 2.Кашон тип 203 – с пълно припокриване на дъното и капака ,което 
придава по-голяма устойчивост на опаковката:

         FEFCO 203 :

3.Полукашон тип FEFCO 200 – вариант на палет за  пълнене със стока като
остава отворен отгоре или  вариант  в който стоката се поставя на палет и 
полукашона се нанизва отгоре .

         FEFCO 200 :

           

           



4.Кашон тип FEFCO 204 – с пълно посрещане на късите страни при 
затваряне .Придава по-голяма здравина.По-рядко срещан вариант .

FEFCO 204 

5.Кашон тип FEFCO 206 с пълно посрещане на късите страни и пълно 
припокраване на дългите страни за по-голяма здравиан .

FEFCO 206



6.Кашон тип FEFCO 310 – дъно+капак+околожка – често срещан 
вариант ,като на палета се поставя дъното ,след това се слага стоката 
,нанизва се околожката и накрая се поставя капака  .Има варианти с 
околожка, която е цяла,с прозорец или от няколко части за по-лесно 
пълнене според според изискванията за опаковане.Може да бъде с 
зашита,залепена околожка а капака/дъното да са на разгъвка или зашити.

FEFCO 310 :

           
                 

       

         



 

7.Полукашон с капак/дъно  тип FEFCO  312 – често използвана опаковка в 
различни варианти според изискванията за опаковане  .Капака може да е 
на разгъвка или зашит ,а полукашона може и да е с допълнителен прозорец
за лесно пълнене .

FEFCO  312 :

           



8.Кашон с дъно и капак тип FEFCO 313 – към обикновен кашон за по-
голяма здравина се слагат дъно и капак .Кашона може да е залепен или 
зашит ,а дъното и капака на разгъвка или зашити .

FEFCO 313

9.Кашон тип FEFCO 314 – дъно+капак+околожка .Тук разликата с FEFCO 
310/виж номер 6 от каталога/ е че капака и дъното се доставят   на разгъвка
и се сглобяват на място което е по-бързо  и по-удобно за транспорт  
.Щанцов тип опаковка – имаме и  някои готови размери .

FEFCO 314



10.Телскопичен кашон тип FEFCO 320  - два полукашона които се 
нанизват един в друг . Опаковката е здрава поради двойните страни 
отстрани и една опаковка може да се използва за различно високи изделия .

FEFCO 320 :

           

телескопична опаковка

11.Опаковка тип FEFCO 452/911/ + FEFCO 501  - представлява околожка + 
капак/дъно  .Околожката може да има и прорези за палет и е 
зашита/залепена  , а капака/дъното да е на разгъвка или зашит.

FEFCO 452/911/ + FEFCO 501 :



с прорези и за палет

12.Опаковка тип FEFCO 422  + FEFCO 501 -подобна на предходната но 
капака/дъното е с по-лесно затваряне .Щанцов тип опаковка – имаме и 
някои готови размери .

FEFCO 422  + FEFCO 501

          



13.Опаковка  тип FEFCO 301 – представлява кутия с дъно и капак .Често 
срещана опаковка .Доставя се най-често на разгъвка и клиента си я залепя
с тиксо/зашива на място .За по-ниски изделия с големи размери .

FEFCO 301 

14.Опаковка  тип FEFCO 300 – подобна на предходната и представлява 
кутия с дъно и капак .Често срещана опаковка .Доставя се най-често на 
разгъвка и клиента си я залепя с тиксо/зашива на място .За по-ниски 
изделия с големи размери .

FEFCO 300



15.Опаковка тип FEFCO 351 – октабин .Често използван тип опаковка за 
обемни и насипни продукти .Осмостенната и форма позволява да се 
разпределя по равномерно теглото на продукта без да се издува както се 
случва при правоъгълните опаковки.Щанцов тип опаковка – имаме и 
някои готови размери .

FEFCO 351



16.Опаковка тип FEFCO 352 – октабин  за европалет.Често използван тип 
опаковка за обемни и насипни продукти .Осмостенната и форма позволява 
да се разпределя по равномерно теглото на продукта като се  издува по-
малко в сравнение с изцяло правоъгълните опаковки.Щанцов тип 
опаковка  в различни варианти .

FEFCO 352


