Guide för postemballage

En komplett guide när du ska skicka via posten
Siffrorna i tabellen anger mått för våra produkter som kan skickas i de olika formaten.
Boxons standardprodukter för utskick är speciellt framtagna för att smidigt och enkelt kunna
skickas med post som paket eller brev. Flera produkter har portoekonomiskt format.
Format

Vikter

Kuvert

5 - 22 g
5 - 39 g
13 - 45 g

Längder

Bredder
110 - 350 mm
150 - 300 mm
170 - 270 mm

Höjder

Tjocklekar

160 - 470 mm
210 - 440 mm
265 - 471 mm

Testa våra produkter
MailLite Vit
MailLite Gold
Bubbel Mailers

art nr 1925
art nr 3393
art nr 91749

Maxvikt för att skicka brev i kuvert är 2 kg.

Maxvikt

Exempel;
Brev, fakturor, inbjudningskort, vykort

Brevpack

120 g
40 g
43 - 346 g

250 - 300 mm
235 mm
177 - 320 mm

185 - 250 mm
122 mm
108 - 220 mm

20 - 25 mm
20 mm
31 - 130 mm

2 - 3 mm

2 kg

Kryssomslag
art nr 90826
MiniPac
art nr 93056
Självlåsande lådor
art nr 1837

Om höjden understiger 30 mm kan brevet skickas som icke
skrymmande post vilket sänker portokostnaden.
Exempel; Mindre saker, skivor, mobiler.

Omslag

114 - 209 g

69 - 228 g
483 g

317 mm
217 - 455 mm
730 mm

280 mm
155 - 320 mm
515 mm

43 - 65 mm
50 - 76 mm
22 mm

3 mm
3 mm

Päromslag
Multiwell
Affischomslag

art nr 1873
art nr 58186
art nr 1881

Flera omslag har smart konstruktion som håller produkten
stabilt på plats inuti emballaget.
Exempel; Böcker, mobiler, foldrar, tidningar, DVD-skivor

Påse

14 - 175 g
6 - 63 g
3g
5g
11 g

180 - 490 mm
200 - 810 mm
100 mm
165 mm
110 mm

Smart
konstru
ktion
195 - 540 mm
250 - 525 mm
235 mm
240 mm
200 mm

Kartongpåse
E-handelspåse
Provpåse
Säkerhetspåse
Vadderad påse

art nr 58167
art nr 107245
art nr 1054
art nr 15013
art nr 1068

Enkelt och effektivt sätt att skicka
oömma saker via posten.
Exempel; Kläder, prover, oömma saker
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Guide för postemballage

En komplett guide när du ska skicka via posten
Siffrorna i tabellen anger mått för våra produkter som kan skickas i de
olika formaten. Boxons standardprodukter för utskick är speciellt framtagna för att enkelt kunna skickas
med post. Flera av produkterna har smarta konstruktioner som både skyddar och gör paketeringen
effektiv.
Format

Vikter

Smålådor
64 - 111 g
101 - 188 g
59 - 280 g

Längder

Bredder

160 - 345 mm 130 - 256 mm
170 - 305 mm 140 - 222 mm
140 - 190 mm 110 - 150 mm
180 - 345 mm 120 - 265 mm

Höjder
70 - 130 mm
90 mm
50 - 70 mm
80 - 200 mm

Tjocklekar

Volymvikter

2 - 3 mm

0,4 - 3,2 kg
0,6 - 1,7 kg
0,27 - 0,6 kg
0,56 - 3 kg

3 mm

Testa våra produkter
Basic
art nr 91632
Multisnap
art nr 93057
Quicksnap
art nr 93059
Function Box art nr108220

Lättpackade och effektiva emballage för mindre saker.
Färdiga att skicka direkt. Konstruktionen är smart med snabbotten, inrede och dubbelhäftande tejp.

Inrede
som
skydda
r

Exempel; Elektronik, skor, icke skrymmande saker.

Stora
lådor

257 - 567 g

438 - 548 mm 302 - 358 mm

108 - 120 mm

2-3 mm

För större grejer behöver man pålitligt emballage. Dessa
lådor är försedda med skyddande inrede för produkten, extra
dubbelhäftande tejp för returer och snabbottenfunktion för
effektiv paketering.

116 - 198 g
150 - 260 g

430 - 860 mm
540 - 1040 mm

105 mm

Lapsnap

art nr 93832

Håller
produk
ten på
plats

Exempel; Skor, datorer, köksredskap, tyngre saker

Tuber

4,5 - 7,9 kg

105 mm
50 - 100 mm

1,3 - 2 mm

4-kantstuber rullar inte runt vid transport, en
fördel om produkten behöver skyddas och
uppskattas dessutom av transportbolagen.
Exempel;v Affischer, ljusstakar, utskrifter

Portoekonom
isk
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4-kantstubQP art nr 105071
Runda papptuber artnr 1780

