
Format Vægt Længde Bredde Højde Tykkelse Test vores produkter

Kuverter 5 - 22 g
5 - 39 g

13 - 45 g

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

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

MailLite Hvid             art nr 1925
MailLite Gold            art nr 3393
Bubbel Mailers         art nr 91749

Maksvægt for at sende brev i kuvert er 2.kg

For eksempel: Brev, faktura, indbydelseskort, postkort.

Brev 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

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

For eksempel; Mindre ting , cd’er, mobiltelefoner.

 

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
   

Mappeomslag            art nr 1873
Multiwell                  art nr 58186
Plakatomslag             art nr 1881

Flere omslag har smart konstruktion som holder 
produktet stabilt på plads inde i emballagen. 

Pose 14 - 175 g
6 - 63 g

3 g
5 g

11 g

180 - 490 mm
200 - 810 mm

100 mm
165 mm
110 mm

195 - 540 mm
250 - 525 mm

235 mm
240 mm
200 mm

0,05 - 0,06 mm
Kartonpose               art nr 58167
E-handelspose        art nr 107245
Prøvekuvert                 art nr 1054
Sikkerhedspose        art nr 15013
Foret pose                  art nr 1068

Nem og effektiv måde at sende 
tålelig ting med post

Maksvægt 
2 kg

Smart konstruktion

Guide til postemballage
En samlet guide når du skal sende med postenn 
Tallene i tabellen viser mål for vores produkter som kan sendes i de forskellige 
formater. Boxons standardprodukter til forsendelse er fremstillet specielt for nemt og enkelt at kun-
ne sendes med posten som brev eller pakke. Flere produkter har et portoekonomisk format.
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Format Vægt Længde Bredde Højde Tykkelse Volumen- Test vores produkter

Små kasser
64 - 111 g

101 - 188 g
59 - 280 g

160 - 345 mm
170 - 305 mm
140 - 190 mm
180 - 345 mm

130 - 256 mm
140 - 222 mm
110 - 150 mm
120 - 265 mm

70 - 130 mm
90 mm

50 - 70 mm
80 - 200 mm

2 - 3 mm

3 mm

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

0,27 - 0,6 kg
0,56 - 3 kg

Basic                art nr 91632
Multisnap         art nr 93057
Quicksnap        art nr 93059
Function Box   art nr108220

Letpakkede og effektive emballager til mindre ting.
Færdig at sende med det samme, Smart konstruktion 
med automatbund, inlæg og dobbelthæftende tape.

Som til eksempel: Elektronik, sko

Store 
kasser

257 - 567 g 438 - 548 mm 302 - 358 mm 108 - 120 mm 2-3 mm 4,5 - 7,9 kg Lapsnap         art nr 93832

Til større ting er der behov for en mere pålidelig 
emballage. Disse kasser er forsynet med inlæg til 
produktet, ekstra dobbelthæftendetape til retur og 
automatbundsfunktion for at gøre pakningen mere 
effektiv.

Eksempelvis; sko, computere, køkkenredskaber

Rør 116 - 198 g
150 - 260 g

430 - 860 mm
540 - 1040 mm

105 mm 105 mm
50 - 100 mm 1,3 - 2 mm

FirkantrørQP    art nr 105071
Runda papptuber art nr 1780

4-kantsrør ruller ikke ved transport, en fordel hvis 
produktet skal beskyttes og værdsættes også af 
transportfirmaerne.

Eksempelvis: Plakater, lysestager, udskrifter. 

Holder produktet på plads

Inlæg som beskytter

Tallene i tabellen viser mål for vores produkter som kan sendes i de forskellige 
formater. Boxons standardprodukter til forsendelse er fremstillet specielt for nemt og enkelt at kunne 
sendes med posten. Flere produkter har smarte konstruktioner med automatbund, inlæg og dobbelt-
hæftende tape.

Porto-
ekonomisk

Guide til postemballage
En samlet guide når du skal sende med postenn 
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