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FEFCO – Katalog konstrukcí pro 
výrobky z vlnité lepenky 
 
 
 

První katalog konstrukcí byl vyvinut v 60. letech 
20. století společnostmi FEFCO a ESBO (dříve 
ASSCO) jako systém číselných kódů pro krabice z 
vlnité lepenky, aby se předešlo zmatkům při 
komunikaci v různých jazycích. Toto je 12. vydání 
katalogu, rozšířené o nové konstrukce. 
 
Vzhledem k tomu, že krabice z vlnité lepenky se 
neustále vyvíjejí, není možné je všechny v tomto 
katalogu popsat. Proto můžeme narazit na další 
typy obalů s konstrukcí na míru. 
 
Odkazy na tento katalog mohou být použity v 
objednávkách, specifikacích nebo publikacích.  
 
 
používané symboly ve 
výkresech a programech 

 

symboly 
řezy, rily, ohyby apod. 

popis 

 vnější obrys obalu, 
linie řezu 

    rily – místa ohybu 

 linie částečného řezu 

 perforace 

 lepicí páska 

 
 

 

odtrhávací páska 

 
 

rozměry obalu     
 
Všechny rozměry jsou uvedeny jako vnitřní v 
jednotkách mm: 

Délka (L) x Šířka (W) x Výška (H) 

délka (L): delší rozměr v místě otevírání  
šířka (W): kratší rozměr v místě otevírání 
výška (H): rozměr od místa, kde se obal otevírá k 

základně obalu 
variabilní (v): variabilní rozměr 

Rozměry se uvádějí u každé konstrukce, u 
některých z nich může číselná hodnota šířky (W) 
překročit hodnoru výšky (L). Rozměry je vhodné 
měřit za standardních klimatických podmínek (23°C 
a 50 % RH podle normy EN 20187), na obalu v 
plochém stavu od středu rilu s ohledem na tloušťku 
materiálu. 
 
V případech, kdy přesahují vnější klopy, by měla 
být délka přesahu uvedena jako čtvrtý rozměr (o). 
 

355 x 205 x 120/40 mm 
(L)  (W) (H)  (o) 

 

 
rozměry archů 
 
Pokud není uvedeno jinak, jsou rozměry archu z 
vlnité lepenky uvedeny v mm takto: 
 

první rozměr x druhý rozměr 
1. r o z m ě r  – podél vlny lepenky 
2. r o z m ě r  -  přes vlnu lepenky 

 

verze jednotlivých konstrukcí 
 
V některých případech může mít obal upravenou 
konstrukci. V takových případech by se měla 
přidat k základní konstrukci tečka označující verzi 
obalu. 
 

Příklad: 0201.2 
Verze může být unikátní pro 
konkrétního výrobce. 
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styly a způsoby spoje u výrobců 
 
Rozvržení stylu výkresu, tak, jak je uvedeno v tomto 
katalogu, může být nutné změnit v závislosti na 
spoji kartonu zvoleného výrobcem. Spoje můžou 
být lepeny, šity, nebo lepeny páskou. Šitý a lepený 
spoj může být prodloužen směrem do krátké nebo dlouhé 
stěny obalu. Ke kódovému názvu lze přidat standardizovanou 
příponu „G” pro lepenou a „S” pro šitou krabici, například tedy 
0201-G. 

 
Konfiguraci stěn je možno vizualizovat alternativními 
způsoby, aby to vyhovovalo záměrům výrobce. 
Spojovcí švy mohou být umístěny na levé nebo 
pravé straně jakékoli konstrukce, tedy na dlouhé 
nebo krátké stěně. 

 
Příklad: 0201 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spoj pomocí 
pásky 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Lepený nebo šitý spoj 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Toto platí  pro všechny konstrukce 
katalogu.

kombinace stylů 
 
Popisované konstrukce se týkají základních typů 
obalů z vlnité lepenky. Jestliže konečná konstrukce 
je kombinací dvou nebo tří základních typu, 
například v uspořádání klop, mohou být také 
popsány, jak je uvedeno dale: 
 
Vrchní klopy jako 0204, dolní klopy jako 
0215 
 
0204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0215 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0204/0215 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tato konstrukce může být popsána jako 0204/0215 
(horní klopy / dolní klopy). 
 

 
manuální nebo automatické sestavení obalu 
 
Každá konstrukce obsahuje jedno z těchto  označení: 
 

M: obvykle manuální sestavení 
A: obvykle automatizované sestavení 
M/A: může být sestaveno manuálně I automaticky 

 

 
 
Toto označení je založeno na běžné praxi s cílem, 
aby poskytovalo dodatečné informace pro uživatele. 
Některé manuálně sestavované obaly mohou být 
zavírány automaticky (např. 0216 nebo 0712). 



6 © 2022, 12th Edition - All rights reserved.  

Popis sérií základních stylů 
 

 
 
 

obecná poznámka 
 
Vezměte na vědomí, že některé z konstrukcí uvedených v 
tomto katalogu by mohly patřit do více serii základních stylu 
zároveň. 

zápis stylů konstrukcí 
 

 
úplný zápis: XXXX.XXXX 

 
01 – Komerční role a archy 

 
02 – Klopové krabice 
Klopové krabice se obvykle skládají z jednoho přířezu 
vlnité lepenky s jedním spojem, který je lepený, šitý nebo 
lepený páskou a horními i dolními klopami. Jsou 
přepravovány v plochém stavu, připraveny k použití a je 
nutné je uzavřít za použití klop. 

 
03 – Dvoudílné nebo vícedílné krabice 
Vícedílné – teleskopické krabice se skládají z vice dílů, které 
pasují přes sebe. 

 
04 – Skládané – nelepené a nesešívané obaly 
Skládané krabice a přepravky jsou obvykle vyrobeny z 
jednoho přířezu vlnité lepenky. Dno těchto krabic bývá 
sklopné, aby tvořilo dvě nebo všechny boční stěny a víko. 
Některá provedení mohou obsahovat uzavírací zámečky, 
držadla, displeje apod. 

 
05 – Obaly z vice dílů, které se zasouvají do sebe 
Zásuvné krabice se skládají z několika dílů vložek a rukávů, 
které se do sebe zasouvají v různych směrech. Do této 
skupiny patří i samostatné vnější rukávy. 

 
06 – Robustní krabice ze dvou bočnic a těla 
Robustní krabice se skládají ze dvou samostatných bočnic 
a těla, které vyžadují před použitím sešití nebo jiný obdobný 
způsob spojeni. 

 
07 – Předlepené obaly 
Předlepené krabice se skládají z jednoho přířezu, jsou 
zasílány v plochém stavu a připraveny k rychłemu použití 
díky jednoduchému sestavení. 

 
08 – Maloobchodní a e-commerce obaly 
Kategorie obalů pro retail a elektronický obchod obsahuje 
typické konstrukce pro displeje, prodejní obaly a také 
konstrukce pro poštovní krabice z e-shopů. 

 
09 – Vnitřní vybavení obalů 
Vnitřní vybavení krabic jako jsou vložky, proložky, přepážky, 
mřížky apod. Mohou být integrované v designu obalu nebo 
samostatné. Jakýkoli zobrazený počet panelu lze podle 
potřeby zvýšit nebo snížit. 

kód 
XXXX 

 
Standardně 

uznávaný kód 
konstrukce. 

verze 
.XXXX 

 
Kód verze konstrukce 

sloužíci k rozlišení 
standardní konstrukce 

a individálního 
návrhu/úprav. 
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POČET PANELŮ KÓD 

2 > 0982 

3 > 0983 

4 > 0984 

5 > 0985 

6 > 0986 

7 > 0987 

8 > 0988 

9 > 0989 

10 > 0990 

11 > 0991 

12 > 0992 

13 > 0993 

14 > 0994 

15 > 0995 

16 > 0996 

17 > 0997 

18 > 0998 

19 > 0999 
 

Uzavírání krabic Používání kódů u 
vnitřních výplní 

 
 
 

Správné a efektivní uzavření obalu je stejně 
důležité jako samotná konstrukce obalu. 

 
Možné jsou následující způsoby uzavření, ať už 
samostatně nebo kombinovaně: 

 
—   lepením, studeným nebo horkým 
—  zalepením páskou 
—  uzavřením pomocí zámečku 
—  sešitím 

 

 
uzavření pomocí pásky 

 
Správné způsoby zalepení pomocí pásky: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uzavření sešitím 
 
Správné způsoby uzavření sešitím: 

Následující rozsah kódů vnitřních výplní může být 
používán v závislosti na počtu použitých dílů v 
jakékoliv kombinaci tvarů. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

0982/0999 
M 



 

 

Seznam 
NOVÝCH konstrukcí 

 

 
 
 
 
 

100  200  300  400  700 800  900 
 

 
0111 

  

 
0219 

  

 
0319 

  

 
0407 

  

 
0702 

 

 
0801 

 

 
0853 

 

 
0912 

0112  0220  0360  0414  0704 0802 0854 0936 
0113  0221    0418  0705 0803 0858 0937 
0119  0222    0425.1  0706 0804 0859 0938 
0121  0229.1    0427.1  0707 0808 0860 0939 
0122  0232    0435.1  0708 0809 0861 0952 
0123  0233    0436.1  0709 0815 0865 0953 
0129  0233.1    0436.2  0710 0816 0866 0954 
0130  0240    0438  0719 0817 0870 0955 
  0241    0439  0720 0818 0871 0960 
  0242    0449.1  0721 0819 0872  

 0451.1  0722 0825 0873  

0459.1  0723 0826 0874  

0461  0724 0830 0880  

0462  0725 0831 0881  

0463  0726 0832 0882  

0464  0727 0833 0885  

0465  0728 0834 0886  

0466  0730 0840 0887  

0469  0740 0841   

0474   0842   

0475   0843   

0476   0845   

0481   0846   

0482   0847   

0483   0848   

0484   0849   

0485   0850   

   0851   

   0852   
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