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Paczka na wymiar 
Sześć praktycznych porad,  

jak spakować każdą przesyłkę 
 

www.ProducentOpakowanKartonowych.pl/zapytaj 

 

 
 

 

 

 

 

Jak spakować: dokumenty i książki / przedmioty szklane i delikatne /  

przedmioty wielkogabarytowe / przedmiot o nieregularnych kształtach /  

drobne przedmioty / przesyłkę paletową 

Instrukcja składania kartonu 
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1.   Jak spakować dokumenty i książki? 

Najlepszym rozwiązaniem do pakowania tego typu przedmiotów są 

kartony tekturowe. Dzięki temu, iż mają one kształt prostopadło-

ścianu możemy je dokładnie wypełnić pakowanymi produktami. 

Rozmiar kartonu należy tak dopasować, aby w całej objętości był 

wypełniony. 

 

 

 

 Praktyczna rada! 

Jeżeli karton jest za wysoki a nie posiadasz niższego możesz 

obniżyć jego wysokość nacinając go w narożnikach, a następ-

nie zaginając jego boki. Patrz grafika.  
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Dla mniejszych przesyłek tego typu zdecydowanie wystarczają  

kartony 3-warstwowe, natomiast jeżeli masa przesyłki przekracza 

20 kg to bezpieczniej jest zastosować karton znacznie wytrzymalszy 

– 5-cio warstwowy. Jest to bardzo łatwy i tani sposób pakowania 

dokumentów i książek. 

 
 Praktyczna rada! 

Jeżeli przesyłka może być narażona na działanie wilgoci to 

można ja dodatkowo zabezpieczyć folią stretch poprzez jej 

owinięcie. 
 

Potrzebne materiały: nóż, nożyczki / taśma klejąca / karton 

 
2.   Jak spakować przedmioty szklane i delikatne? 

Ze względu na łatwość ich zniszczenia w trakcie transportu należy 

zastosować dodatkowe zabezpieczenia. Przy małych pojedynczych 

przedmiotach wystarczą kartony 3-warstwowe, natomiast jeżeli 

zamierzamy spakować kilka przedmiotów do jednej przesyłki lub pa-

kowany przedmiot jest duży to bezwzględnie należy wykorzystać 

kartony 5-cio warstwowe. Każdy pakowany przedmiot musi być 

jednostkowo zabezpieczony. Najlepszym tego rozwiązaniem jest wy-

korzystanie folii bąbelkowej. 

 
 Praktyczna rada! 

Owijaj przedmioty folią bąbelkową gładką stroną na zewnątrz 

przedmiotu. 
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Spód kartonu należy wyłożyć warstwą wypełniacza, a następnie uzu-

pełnić nim pozostałe wolne przestrzenie. Przedmiot powinien być 

przykryty wypełniaczem od góry. 

 

 

Jeśli w kartonie pakowane przedmioty układamy w warstwach to do 

oddzielenia każdej z nich należy zastosować przekładki kartonowe 

dopasowane do wielkości kartonu. 

 

Tak zapakowaną przesyłkę należy oznaczyć specjalnymi naklejkami 

ostrzegawczymi typu „Uwaga szkło!” czy „Góra – dół”. 
 

Potrzebne materiały: nóż, nożyczki / taśma klejąca / karton / folia bąbelkowa / 

    przekładka tekturowa 
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3.   Jak zapakować przedmioty wielkogabarytowe? 

Jeżeli masz do zapakowania naprawdę duży przedmiot np. rower, 

wózek dziecięcy czy dywan i masz problem z zakupem odpowied- 

niej wielkości kartonu możesz to zrobić wykorzystując gotowe  

arkusze tektury oraz folię stretch. 

Obłóż arkuszami tektury pakowany przedmiot (będziesz potrzebo-

wał pomocy drugiej osoby), sklej taśmą, a następnie całość owiń fo-

lią stretch. 

 

 

 
 Praktyczna rada! 

O ile to możliwe, zdemontuj wszystkie wystające drobne ele-

menty, które mogłyby uszkodzić opakowanie lub je zabezpiecz. 

Arkusze tektury można swobodnie zaginać i ciąć w dowolnych 

miejscach.  
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 Praktyczna rada! 

Aby łatwo i równo zagiąć arkusz tektury użyj długiej linijki  

lub innego prostego przedmiotu (listwa). 

 

 Praktyczna rada! 

W przypadku wysyłania takich przedmiotów należy zwrócić 

uwagę na rozmiar przesyłki, gdyż wszystkie firmy kurierskie 

mają określone górne granice rozmiaru każdej paczki. 
 

Potrzebne materiały: nóż, nożyczki / taśma klejąca / przekładki  

    kartonowe / folia stretch 

 
4.  Jak spakować przedmiot o nieregularnych 

kształtach? 

Do pakowania tego typu przedmio-

tów najlepiej wykorzystać pudło 

kartonowe odpowiedniego rozmia-

ru, a wolną przestrzeń, podobnie jak 

w przypadku przedmiotów szkla-

nych wypełnić wypełniaczem tak, 

aby przedmiot się nie przemieszczał 

wewnątrz opakowania. 
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 Praktyczna rada! 

Jeżeli pakowany przedmiot jest odporny na uszkodzenia me-

chaniczne to nie ma konieczności owijania go folią bąbelkową. 

Spód kartonu należy wyłożyć warstwą wypełniacza, a następ-

nie uzupełnić nim pozostałe wolne przestrzenie. Przedmiot  

powinien być przykryty wypełniaczem od góry. 

W przypadku cięższych przedmiotów należy wykorzystać  

karton z tektury 5-cio warstwowej. 
 

Potrzebne materiały: nóż, nożyczki / taśma klejąca /  

    opakowanie kartonowe  

 
5.  Jak spakować drobne przedmioty? 

Doskonałym rozwiązaniem do tego typu przedmiotów jest zastosowa-

nie kopert bąbelkowych lub małych kartonów 3-warstwowych. 

Dzięki swym właściwościom ochronnym koperty bąbelkowe idealnie 

nadają się do wysyłki m.in. płyt CD małych obrazków, kosmetyków itp. 

Wystarczy tylko umieścić pakowany przedmiot w odpowiedniej wielko-

ści kopercie ( jest ich 10 rozmiarów), odkleić pasek zabezpieczający klej 

i zakleić. 
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 Praktyczna rada! 

Aby pakowany przedmiot nie przemieszczał się  w kopercie  

lub małym pudełku należy użyć niewielkiej ilości wypełniacza. 
 

Potrzebne materiały: nóż, nożyczki / taśma klejąca / opakowanie  

    kartonowe / koperta bąbelkowa 

 
6. Jak spakować przesyłkę paletową? 

Jeżeli używasz kartonów jako opakowań zbiorczych do wysyłek pale-

towych, to należy zwrócić uwagę, aby dobrać taki rozmiar kartonu, by 

w pełni została wykorzystana powierzchnia palety. 

Całość palety owiń folią stretch. Dobrze jest wykorzystać narożniki 

tekturowe, aby usztywnić paletę oraz zabezpieczyć ją przed uszkodze-

niem. 

 

 

 Praktyczna rada! 

Jeżeli na palecie układasz kilka warstw kartonów to należy  

zastosować przekładki pomiędzy niektórymi warstwami. 

 

Potrzebne materiały: nóż, nożyczki / opakowanie kartonowe /  

    folia stretch 
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Montaż kartonu – instrukcja 

Montaż kartonu jest bardzo szybki, łatwy i nie wymaga pomocy osób trze-

cich oraz specjalistycznych narzędzi. Wystarczą tylko nóż / nożyczki i taśma 

klejąca. 

1. ściany kartonu rozchylić na boki 

 

 

 

2. zagiąć klapy do wewnątrz wzdłuż linii zgięcia 

 

 

 

 

Ważne! W pierwszej kolejności klapy z krótszego boku, a następnie te  

z dłuższego. W kartonie o podstawie kwadratu nie ma to znaczenia. 

3. skleić łączenie taśmą klejącą (szeroką) 

 

 

 

 

4. odwrócić karton – i gotowe! 
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 Praktyczna rada! 

Po użyciu karton można rozkleić i rozłożyć tak aby zajmował mniej 

miejsca w dalszym przechowywaniu. Można go używać wielokrotnie. 

 

Ważne! Należy tak dobierać rozmiar kartonu, aby był on transportowany 

„na podstawie”. Nie powinno się układać kartonów na jego ścianach bocz-

nych, gdyż znacząco obniża to jego wytrzymałość. 

 
 

 

   

Wszystkie opakowania kartonowe wypełniacze, folia nadają się 

do dalszego recyclingu. 
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Po więcej informacji  

zapraszamy na stronę 

 

www.ProducentOpakowanKartonowych.pl 

 

Możesz też zapytać 

• telefonicznie: +48 17 77 29 885 

 

 

PPH CERAMIX 

ul. Sienkiewicza 29 

36-050 Sokołów Młp. 

 

Zakład produkcyjny 
(dostawy, korespondencja) 

 
ul. Reymonta 15 

36-050 Sokołów Młp. 


