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Międzynarodowy katalog kodów konstrukcji pudeł z tektury falistej 
Katalog przygotowany we współpracy z ESBO (Europejska organizacja producentów 
tektury litej) zawiera metodyczne przedstawienie wszystkich konstrukcji pudeł, każdej 
konstrukcji został przydzielony określony kod. Niniejszy dokument jest używany na 
całym świecie i został przyjęty przez Narody Zjednoczone. 
 
Symbole używane w rysunkach i programach komputerowych 
 

Symbol rysunkowy Kod 
komputerowy Opis 

Cięcia, nagięcia, szczeliny itd. 

 CL kontur tworzonego pudła lub linie 
cięcia arkusza tektury 

 S.C. cięcie szczelinowe 

 CI linia nagniecenia (zginanie do 
środka) 

 CO linia nagniecenia (zginanie na 
zewnątrz) 

 SI linia nacięcia szczelinowego 
(zginanie do wewnątrz) 

 SO linia nacięcia szczelinowego 
(zginanie na zewnątrz) 

 DS podwójne nacięcie 
 PL linia perforacji 

 SE miękkie linie cięcia krawędzi 
wykrojów 

 TP perforacja do wydzierania 
Łączenia fabryczne 

 SJ łączenie szyte 

 TJ łączenie taśmą 

 GJ łączenie klejone 
Otwory 

 PC uchwyt otwarty 

 UC uchwyt półotwarty 

 NC uchwyt półotwarty 
Kierunek fali 

 
FD wskaźnik kierunku fali 
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Wymiary pudeł 
Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie wymiary są rozumiane jako wymiary 
wewnętrzne wyrażone w mm, a mianowicie: 
Długość (L) x Szerokość (B) x Wysokość (H) 
Długość (L) – dłuższy wymiar otworu 
Szerokość (B) – krótszy wymiar otworu 
Wysokość (H) – wymiar od góry otworu do podstawy 
 
W każdym opisie konstrukcji pudła podane są wymiary L, B, H; dla niektórych modeli 
liczbowa wartość B może przekraczać wartość L. Wymiary należy oznaczać w 
znormalizowanych warunkach klimatycznych z zastosowaniem próbnego wykroju 
począwszy od jego środka do linii nagniecenia, z uwzględnieniem grubości materiału. 
W przypadku pudeł typu teleskopowego wysokość (h) części górnej (wieczka) 
powinna być podana jako czwarta wartość po ukośniku, np.: 
355 x 205x 120/40 mm 
(L)    (B)   (H)  (h) 
W przypadku zachodzących na siebie zewnętrznych klap, długość zakładki (o) 
powinna być podana jako czwarta wartość po ukośniku, np.: 
355 x 205x 120/40 mm 
(L)    (B)   (H)  (o) 
 
Wymiary arkusza 
Jeżeli nie podano inaczej, wymiary arkusza tektury falistej są wyrażane w 
milimetrach, a mianowicie: 
pierwszy wymiar x drugi wymiar, 
gdzie: 
pierwszy wymiar = wzdłuż linii fali, 
drugi wymiar = prostopadle do linii fali. 
 
Wersje fasonów 
Niektóre rodzaje pudeł mogą mieć konstrukcję pochodną nie wymagającą stworzenia 
nowego fasonu. W takich przypadkach do numeru podstawowego fasonu należy 
dodać przyrostek oddzielony myślnikiem, np.: 
0210-2 
Dana wersja może być unikalna dla konkretnego wytwórcy. 
 
Kombinacje rodzajów 
Przedstawiono podstawowe style konstrukcyjne pudeł z tektury falistej. Jeżeli 
konstrukcja jest ostatecznie kombinacją dwóch lub więcej modeli podstawowych, 
np. ustawienie klap, może być również opisana w sposób następujący: 
Górne klapy jako 0204, dolne klapy jako 0215. 
Ten typ może być opisany również jako 0204/0215 (Górne klapy. Dolne klapy.) 
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Fasony i połączenia fabryczne 
W zależności od wybranego sposobu połączenia może wystąpić potrzeba 
zmodyfikowania rysunku dla danego fasonu pudła. Niektóre fasony mogą posiadać 
połączenia fabryczne klejone, szyte lub sklejane taśmą. Połączenie szyte lub klejone 
może być przedstawione jako przedłużenie krótszej lub dłuższej klapy. 
 

 
 
Taped joint – łączenie za pomocą taśmy 
Glued or stitched joint – połączenie klejone lub szyte 
Odnosi się to do wszystkich konstrukcji zamieszczonych w tym dokumencie. 
 
Montaż ręczny bądź automatyczny 
Każda konstrukcja zaopatrzona jest w jedną z poniższych wskazówek: 
M – montaż ręczny 
A – montaż automatyczny 
M/A – można stosować montaż zarówno ręczny jak i automatyczny 
M + A – wymaga kombinacji obydwu 
Powyższe wskazówki wynikają z praktyki i mają stanowić dodatkową informację 
dla użytkownika. 
Niektóre pudła montowane ręcznie mogą być składane automatycznie, np.: 0216 
lub 0712). 
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Zamykanie pudeł 
Właściwe i skuteczne zamknięcie pudła jest równie ważne jak jego konstrukcja. 
Znane są następujące metody zamykania (mogą być stosowane pojedynczo lub 
w kombinacjach): 

• klejenie (na zimno lub gorąco), 
• sklejanie taśmą, 
• blokowanie, 
• szycie. 

 
Sklejanie taśmą przedstawiono poniżej: 

 
 
Poniżej przedstawiono przykład zamknięcia poprzez szycie 
 

 
 
Uwagi ogólne 
Należy zwrócić uwagę na to, że niektóre konstrukcje pudeł, zawarte w niniejszej 
publikacji pod określonym numerem, mogą być również sklasyfikowane w innych 
grupach podstawowych. 
 
PEŁEN KOD XXXX-XXXX 
FASON WERSJA FASONU 
XXXX -XXXX 
Standardowe oznaczenie pozwalające 
na rozpoznanie kształtu/konstrukcji 

Numer wersji pozwalający odróżnić 
odmianę od konstrukcji standardowej 
(odpowiadający indywidualnym 
rysunkom lub bibliotece CAD/CAM) 
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Kategoria: 01 
Zwoje i arkusze w postaci handlowej 
 
Opis: 0100        Opis: 0110 
Montaż:        Montaż: 
 

      
Tektura dwuwarstwowa      Tektura trzywarstwowa 
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Kategoria: 02 
Pudło transportowe wytwarzane z jednego wykroju, posiadające złącze fabryczne 
szyte, sklejane taśmą lub klejone oraz klapy dolne i górne. Dostarczane są w postaci 
płaskiej, gotowe do złożenia, wymagają zamknięcia za pomocą klap. 
 
Opis: 0200 
Montaż: M/A 

  
 
Opis: 0201 
Montaż: M/A 
 

 
Opis: 0202 
Montaż: M/A 
 

 



 7

Kategoria: 02 
Pudło transportowe wytwarzane z jednego wykroju, posiadające złącze fabryczne 
szyte, sklejane taśmą lub klejone oraz klapy dolne i górne. Dostarczane są w postaci 
płaskiej, gotowe do złożenia, wymagają zamknięcia za pomocą klap. 
 
Opis: 0203 
Montaż: M/A 
 

 
Opis: 0204 
Montaż: M/A 
 

 
 
Opis: 0205 
Montaż: M/A 
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Kategoria: 02 
Pudło transportowe wytwarzane z jednego wykroju, posiadające złącze fabryczne 
szyte, sklejane taśmą lub klejone oraz klapy dolne i górne. Dostarczane są w postaci 
płaskiej, gotowe do złożenia, wymagają zamknięcia za pomocą klap. 
 
Opis: 0206 
Montaż: M/A 
 

 
 
Opis: 0207 
Montaż: M 

 
 
 
Opis: 0208 
Montaż: M 
 

 



 9

Kategoria: 02 
Pudło transportowe wytwarzane z jednego wykroju, posiadające złącze fabryczne 
szyte, sklejane taśmą lub klejone oraz klapy dolne i górne. Dostarczane są w postaci 
płaskiej, gotowe do złożenia, wymagają zamknięcia za pomocą klap. 
 
Opis: 0209 
Montaż: M/A 

 
 
Opis: 0210 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0211 
Montaż: M 
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Kategoria: 02 
Pudło transportowe wytwarzane z jednego wykroju, posiadające złącze fabryczne 
szyte, sklejane taśmą lub klejone oraz klapy dolne i górne. Dostarczane są w postaci 
płaskiej, gotowe do złożenia, wymagają zamknięcia za pomocą klap. 
 
Opis: 0212 
Montaż: M/A 
 
 

 
 
Opis: 0214 
Montaż: M 
 

 
Opis: 0215 
Montaż: M 
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Kategoria: 02 
Pudło transportowe wytwarzane z jednego wykroju, posiadające złącze fabryczne 
szyte, sklejane taśmą lub klejone oraz klapy dolne i górne. Dostarczane są w postaci 
płaskiej, gotowe do złożenia, wymagają zamknięcia za pomocą klap. 
 
Opis: 0216 
Montaż: M 
 

 
Proces zamykania górnej części pudła można zautomatyzować. 
 
Opis: 0217 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0218 
Montaż: M 
 

 



 12

Kategoria: 02 
Pudło transportowe wytwarzane z jednego wykroju, posiadające złącze fabryczne 
szyte, sklejane taśmą lub klejone oraz klapy dolne i górne. Dostarczane są w postaci 
płaskiej, gotowe do złożenia, wymagają zamknięcia za pomocą klap. 
 
Opis: 0225 
Montaż: M 

 
 
Opis: 0226 
Montaż: M 
 

 
Opis: 0227 
Montaż: M 
 

 



 13

Kategoria: 02 
Pudło transportowe wytwarzane z jednego wykroju, posiadające złącze fabryczne 
szyte, sklejane taśmą lub klejone oraz klapy dolne i górne. Dostarczane są w postaci 
płaskiej, gotowe do złożenia, wymagają zamknięcia za pomocą klap. 
 
Opis: 0228 
Montaż: M/A 

 
 
Opis: 0229 
Montaż: M 

 
 
Opis: 0230 
Montaż: M/A 
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Kategoria: 02 
Pudło transportowe wytwarzane z jednego wykroju, posiadające złącze fabryczne 
szyte, sklejane taśmą lub klejone oraz klapy dolne i górne. Dostarczane są w postaci 
płaskiej, gotowe do złożenia, wymagają zamknięcia za pomocą klap. 
 
Opis: 0231 
Montaż: M/A 
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Kategoria: 03 
Pudła teleskopowe składają się z więcej niż jednego elementu i charakteryzują się 
tym, że wieczko jest nasuwane na część spodnią pudła. 
 
Opis: 0300 
Montaż: M/A 

 
 
Opis: 0301 
Montaż: M/A 
 

 
Opis: 0302 
Montaż: M 
 

 



 16

Kategoria: 03 
Pudła teleskopowe składają się z więcej niż jednego elementu i charakteryzują się 
tym, że wieczko jest nasuwane na część spodnią pudła. 
 
Opis: 0303 
Montaż: M 

 
 
Opis: 0304 
Montaż: M 

 
 
Opis: 0306 
Montaż: M/A 
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Kategoria: 03 
Pudła teleskopowe składają się z więcej niż jednego elementu i charakteryzują się 
tym, że wieczko jest nasuwane na część spodnią pudła. 
 
Opis: 0307 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0308 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0309 
Montaż: M 
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Kategoria: 03 
Pudła teleskopowe składają się z więcej niż jednego elementu i charakteryzują się 
tym, że wieczko jest nasuwane na część spodnią pudła. 
 
Opis: 0310 
Montaż: M+A 
 

 
Opis: 0312 
Montaż: M/A 
 

 
Opis: 0313 
Montaż: M/A 
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Kategoria: 03 
Pudła teleskopowe składają się z więcej niż jednego elementu i charakteryzują się 
tym, że wieczko jest nasuwane na część spodnią pudła. 
 
Opis: 0314 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0320 
Montaż: M/A 
 

 
Opis: 0321 
Montaż: M 
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Kategoria: 03 
Pudła teleskopowe składają się z więcej niż jednego elementu i charakteryzują się 
tym, że wieczko jest nasuwane na część spodnią pudła. 
 
Opis: 0322 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0323 
Montaż: M 
 

 
Opis: 0325 
Montaż: A 
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Kategoria: 03 
Pudła teleskopowe składają się z więcej niż jednego elementu i charakteryzują się 
tym, że wieczko jest nasuwane na część spodnią pudła. 
 
Opis: 0330 
Montaż: M/A 
 

 
Opis: 0331 
Montaż: M/A 
 

 
 
Opis: 0350 
Montaż: M 
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Kategoria: 03 
Pudła teleskopowe składają się z więcej niż jednego elementu i charakteryzują się 
tym, że wieczko jest nasuwane na część spodnią pudła. 
 
Opis: 0351 
Montaż: M/A 
 

 
 
Opis: 0352 
Montaż: M/A 
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Kategoria: 04 
Pudła składane i tacki wykonane zwykle z jednego arkusza tektury falistej, Spód 
pudła jest zaginany w taki sposób, aby powstały dwie lub więcej bocznych ścian 
i pokrywa. Do niektórych konstrukcji można włączyć dodatkowe elementy takie jak: 
klapki zamykające, uchwyty, displaye itp. 
 
Opis: 0400 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0401 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0402 
Montaż: M 
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Kategoria: 04 
Pudła składane i tacki wykonane zwykle z jednego arkusza tektury falistej, Spód 
pudła jest zaginany w taki sposób, aby powstały dwie lub więcej bocznych ścian 
i pokrywa. Do niektórych konstrukcji można włączyć dodatkowe elementy takie jak: 
klapki zamykające, uchwyty, displaye itp. 
 
Opis: 0403 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0404 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0405 
Montaż: M 
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Kategoria: 04 
Pudła składane i tacki wykonane zwykle z jednego arkusza tektury falistej, Spód 
pudła jest zaginany w taki sposób, aby powstały dwie lub więcej bocznych ścian 
i pokrywa. Do niektórych konstrukcji można włączyć dodatkowe elementy takie jak: 
klapki zamykające, uchwyty, displaye itp. 
 
Opis: 0406 
Montaż: A 
 

 
 
Opis: 0409 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0410 
Montaż: M/A 
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Kategoria: 04 
Pudła składane i tacki wykonane zwykle z jednego arkusza tektury falistej, Spód 
pudła jest zaginany w taki sposób, aby powstały dwie lub więcej bocznych ścian 
i pokrywa. Do niektórych konstrukcji można włączyć dodatkowe elementy takie jak: 
klapki zamykające, uchwyty, displaye itp. 
 
Opis: 0411 
Montaż: M/A 
 

 
 
Opis: 0412 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0413 
Montaż: M/A 
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Kategoria: 04 
Pudła składane i tacki wykonane zwykle z jednego arkusza tektury falistej, Spód 
pudła jest zaginany w taki sposób, aby powstały dwie lub więcej bocznych ścian 
i pokrywa. Do niektórych konstrukcji można włączyć dodatkowe elementy takie jak: 
klapki zamykające, uchwyty, displaye itp. 
 
Opis: 0415 
Montaż: M/A 
 

 
 
Opis: 0416 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0420 
Montaż: M/A 
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Kategoria: 04 
Pudła składane i tacki wykonane zwykle z jednego arkusza tektury falistej, Spód 
pudła jest zaginany w taki sposób, aby powstały dwie lub więcej bocznych ścian 
i pokrywa. Do niektórych konstrukcji można włączyć dodatkowe elementy takie jak: 
klapki zamykające, uchwyty, displaye itp. 
 
Opis: 0421 
Montaż: M/A 
 

 
 
Opis: 0422 
Montaż: M/A 
 

 
 
Opis: 0423 
Montaż: M/A 
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Kategoria: 04 
Pudła składane i tacki wykonane zwykle z jednego arkusza tektury falistej, Spód 
pudła jest zaginany w taki sposób, aby powstały dwie lub więcej bocznych ścian 
i pokrywa. Do niektórych konstrukcji można włączyć dodatkowe elementy takie jak: 
klapki zamykające, uchwyty, displaye itp. 
 
Opis: 0424 
Montaż: M/A 
 

 
 
Opis: 0425 
Montaż: M/A 
 

 
 
Opis: 0426 
Montaż: M 
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Kategoria: 04 
Pudła składane i tacki wykonane zwykle z jednego arkusza tektury falistej, Spód 
pudła jest zaginany w taki sposób, aby powstały dwie lub więcej bocznych ścian 
i pokrywa. Do niektórych konstrukcji można włączyć dodatkowe elementy takie jak: 
klapki zamykające, uchwyty, displaye itp. 
 
Opis: 0427 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0428 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0429 
Montaż: M 
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Kategoria: 04 
Pudła składane i tacki wykonane zwykle z jednego arkusza tektury falistej, Spód 
pudła jest zaginany w taki sposób, aby powstały dwie lub więcej bocznych ścian 
i pokrywa. Do niektórych konstrukcji można włączyć dodatkowe elementy takie jak: 
klapki zamykające, uchwyty, displaye itp. 
 
Opis: 0430 
Montaż: M/A 
 

 
 
Opis: 0431 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0432 
Montaż: M 
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Kategoria: 04 
Pudła składane i tacki wykonane zwykle z jednego arkusza tektury falistej, Spód 
pudła jest zaginany w taki sposób, aby powstały dwie lub więcej bocznych ścian 
i pokrywa. Do niektórych konstrukcji można włączyć dodatkowe elementy takie jak: 
klapki zamykające, uchwyty, displaye itp. 
 
Opis: 0433 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0434 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0435 
Montaż: M/A 
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Kategoria: 04 
Pudła składane i tacki wykonane zwykle z jednego arkusza tektury falistej, Spód 
pudła jest zaginany w taki sposób, aby powstały dwie lub więcej bocznych ścian 
i pokrywa. Do niektórych konstrukcji można włączyć dodatkowe elementy takie jak: 
klapki zamykające, uchwyty, displaye itp. 
 
Opis: 0436 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0437 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0440 
Montaż: A 
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Kategoria: 04 
Pudła składane i tacki wykonane zwykle z jednego arkusza tektury falistej, Spód 
pudła jest zaginany w taki sposób, aby powstały dwie lub więcej bocznych ścian 
i pokrywa. Do niektórych konstrukcji można włączyć dodatkowe elementy takie jak: 
klapki zamykające, uchwyty, displaye itp. 
 
Opis: 0441 
Montaż: A 
 

 
 
Opis: 0442 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0443 
Montaż: M 
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Kategoria: 04 
Pudła składane i tacki wykonane zwykle z jednego arkusza tektury falistej, Spód 
pudła jest zaginany w taki sposób, aby powstały dwie lub więcej bocznych ścian 
i pokrywa. Do niektórych konstrukcji można włączyć dodatkowe elementy takie jak: 
klapki zamykające, uchwyty, displaye itp. 
 
Opis: 0444 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0445 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0446 
Montaż: A 
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Kategoria: 04 
Pudła składane i tacki wykonane zwykle z jednego arkusza tektury falistej, Spód 
pudła jest zaginany w taki sposób, aby powstały dwie lub więcej bocznych ścian 
i pokrywa. Do niektórych konstrukcji można włączyć dodatkowe elementy takie jak: 
klapki zamykające, uchwyty, displaye itp. 
 
Opis: 0447 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0448 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0449 
Montaż: M 
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Kategoria: 04 
Pudła składane i tacki wykonane zwykle z jednego arkusza tektury falistej, Spód 
pudła jest zaginany w taki sposób, aby powstały dwie lub więcej bocznych ścian 
i pokrywa. Do niektórych konstrukcji można włączyć dodatkowe elementy takie jak: 
klapki zamykające, uchwyty, displaye itp. 
 
Opis: 0450 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0451 
Montaż: M 
 
 

 
Opis: 0452 
Montaż: A 
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Kategoria: 04 
Pudła składane i tacki wykonane zwykle z jednego arkusza tektury falistej, Spód 
pudła jest zaginany w taki sposób, aby powstały dwie lub więcej bocznych ścian 
i pokrywa. Do niektórych konstrukcji można włączyć dodatkowe elementy takie jak: 
klapki zamykające, uchwyty, displaye itp. 
 
Opis: 0453 
Montaż: A 
 

 
 
Opis: 0454 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0455 
Montaż: M 
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Kategoria: 04 
Pudła składane i tacki wykonane zwykle z jednego arkusza tektury falistej, Spód 
pudła jest zaginany w taki sposób, aby powstały dwie lub więcej bocznych ścian 
i pokrywa. Do niektórych konstrukcji można włączyć dodatkowe elementy takie jak: 
klapki zamykające, uchwyty, displaye itp. 
 
Opis: 0456 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0457 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0458 
Montaż: M 
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Kategoria: 04 
Pudła składane i tacki wykonane zwykle z jednego arkusza tektury falistej, Spód 
pudła jest zaginany w taki sposób, aby powstały dwie lub więcej bocznych ścian 
i pokrywa. Do niektórych konstrukcji można włączyć dodatkowe elementy takie jak: 
klapki zamykające, uchwyty, displaye itp. 
 
Opis: 0459 
Montaż: A 
 

 
 
Opis: 0460 
Montaż: A 
 

 
 
Opis: 0470 
Montaż: M 
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Kategoria: 04 
Pudła składane i tacki wykonane zwykle z jednego arkusza tektury falistej, Spód 
pudła jest zaginany w taki sposób, aby powstały dwie lub więcej bocznych ścian 
i pokrywa. Do niektórych konstrukcji można włączyć dodatkowe elementy takie jak: 
klapki zamykające, uchwyty, displaye itp. 
 
Opis: 0471 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0472 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0473 
Montaż: M 
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Kategoria: 05 
Pudła typu szufladkowego składają się z kilku wkładek oraz rękawów 
przesuwających się między sobą w różnych kierunkach. Grupa ta obejmuje również 
zewnętrzne rękawy dla innych typów pudeł. 
 
Opis: 0501 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0502 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0503 
Montaż: M 
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Kategoria: 05 
Pudła typu szufladkowego składają się z kilku wkładek oraz rękawów 
przesuwających się między sobą w różnych kierunkach. Grupa ta obejmuje również 
zewnętrzne rękawy dla innych typów pudeł. 
 
        Opis: 0504           Opis: 0505        Opis: 0507 
        Montaż: M           Montaż: M         Montaż: M 
 

 
 
        Opis: 0509           Opis: 0510   
        Montaż: M           Montaż: M   
 

 
 
Opis: 0511 
Montaż: M 
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Kategoria: 05 
Pudła typu szufladkowego składają się z kilku wkładek oraz rękawów 
przesuwających się między sobą w różnych kierunkach. Grupa ta obejmuje również 
zewnętrzne rękawy dla innych typów pudeł. 
 
Opis: 0512 
Montaż: M 
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Kategoria: 6 
Pudła sztywne składają się z dwóch oddzielnych części oraz korpusu. Przed 
użytkowaniem wymagają zszycia lub podobnej operacji. 
 
Opis: 0601 
Montaż: A 
 

 
 
Opis: 0602 
Montaż: A 
 

 
 
Opis: 0605 
Montaż: A 
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Kategoria: 6 
Pudła sztywne składają się z dwóch oddzielnych części oraz korpusu. Przed 
użytkowaniem wymagają zszycia lub podobnej operacji. 
 
Opis: 0606 
Montaż: A 
 

 
 
Opis: 0607 
Montaż: A 
 

 
 
Opis: 0608 
Montaż: A 
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Kategoria: 6 
Pudła sztywne składają się z dwóch oddzielnych części oraz korpusu. Przed 
użytkowaniem wymagają zszycia lub podobnej operacji. 
 
Opis: 0610 
Montaż: M/A 
 

 
 
Opis: 0615 
Montaż: M/A 
 

 
 
Opis: 0616 
Montaż: M/A 
 

 



 48

Kategoria: 6 
Pudła sztywne składają się z dwóch oddzielnych części oraz korpusu. Przed 
użytkowaniem wymagają zszycia lub podobnej operacji. 
 
Opis: 0620 
Montaż: A 
 

 
 
Opis: 0621 
Montaż: M 
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Kategoria: 07 
Pudełka wykrawane klejone najczęściej składające się z jednej części; dostarczane 
w postaci płaskich wykrojów do złożenia.  
 
Opis: 0700 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0701 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0703 
Montaż: M 
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Kategoria: 07 
Pudełka wykrawane klejone najczęściej składające się z jednej części; dostarczane 
w postaci płaskich wykrojów do złożenia.  
 
Opis: 0711 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0712 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0713 
Montaż: M 
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Kategoria: 07 
Pudełka wykrawane klejone najczęściej składające się z jednej części; dostarczane 
w postaci płaskich wykrojów do złożenia.  
 
Opis: 0714 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0715 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0716 
Montaż: M 
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Kategoria: 07 
Pudełka wykrawane klejone najczęściej składające się z jednej części; dostarczane 
w postaci płaskich wykrojów do złożenia.  
 
Opis: 0717 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0718 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0747 
Montaż: M 
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Kategoria: 07 
Pudełka wykrawane klejone najczęściej składające się z jednej części; dostarczane 
w postaci płaskich wykrojów do złożenia.  
 
Opis: 0748 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0751 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0752 
Montaż: M/A 
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Kategoria: 07 
Pudełka wykrawane klejone najczęściej składające się z jednej części; dostarczane 
w postaci płaskich wykrojów do złożenia.  
 
Opis: 0759 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0761 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0770 
Montaż: M 
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Kategoria: 07 
Pudełka wykrawane klejone najczęściej składające się z jednej części; dostarczane 
w postaci płaskich wykrojów do złożenia.  
 
Opis: 0771 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0772 
Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0773 
Montaż: M 
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Kategoria: 07 
Pudełka wykrawane klejone najczęściej składające się z jednej części; dostarczane 
w postaci płaskich wykrojów do złożenia.  
 
Opis: 0774 
Montaż: M 
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Kategoria: 09 
Wyposażenie wewnętrzne takie jak: podkładki, przekładki, ścianki działowe itp., 
które mogą być połączone z opakowaniem lub stanowić samodzielne elementy. 
Liczba elementów wyposażenia wewnętrznego nie musi być równa liczbie 
przedstawionej na poniższych rysunkach. 
 
Kodowanie wyposażenia wewnętrznego 
Wyposażenie wewnętrzne jest kodowane w zależności od liczby zastosowanych 
paneli w dowolnej kombinacji (dla systemów komputerowych). 
 

 
 
Opis: 0900    Opis 0901   Opis 0902 
Montaż: M    Montaż: M   Montaż: M 
 

 
 
 
Opis: 0903    Opis 0904   Opis 0905 
Montaż: M    Montaż: M   Montaż: M 
 
 

 
 
Opis: 0906 
Montaż: M 
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Kategoria: 09 
Wyposażenie wewnętrzne takie jak: podkładki, przekładki, ścianki działowe itp., 
które mogą być połączone z opakowaniem lub stanowić samodzielne elementy. 
Liczba elementów wyposażenia wewnętrznego nie musi być równa liczbie 
przedstawionej na poniższych rysunkach. 
 
Kodowanie wyposażenia wewnętrznego 
Wyposażenie wewnętrzne jest kodowane w zależności od liczby zastosowanych 
paneli w dowolnej kombinacji (dla systemów komputerowych). 
 

 
 
Opis: 0907    Opis 0908   Opis 0909 
Montaż: M    Montaż: M   Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0910    Opis 0911   Opis 0913 
Montaż: M    Montaż: M   Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0914 
Montaż: M 
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Kategoria: 09 
Wyposażenie wewnętrzne takie jak: podkładki, przekładki, ścianki działowe itp., 
które mogą być połączone z opakowaniem lub stanowić samodzielne elementy. 
Liczba elementów wyposażenia wewnętrznego nie musi być równa liczbie 
przedstawionej na poniższych rysunkach. 
 
Kodowanie wyposażenia wewnętrznego 
Wyposażenie wewnętrzne jest kodowane w zależności od liczby zastosowanych 
paneli w dowolnej kombinacji (dla systemów komputerowych). 
 

 
 
Opis: 0920    Opis 0921   Opis 0929 
Montaż: M    Montaż: M   Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0930    Opis 0931   Opis 0932 
Montaż: M    Montaż: M   Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0933 
Montaż: M 
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Kategoria: 09 
Wyposażenie wewnętrzne takie jak: podkładki, przekładki, ścianki działowe itp., 
które mogą być połączone z opakowaniem lub stanowić samodzielne elementy. 
Liczba elementów wyposażenia wewnętrznego nie musi być równa liczbie 
przedstawionej na poniższych rysunkach. 
 
Kodowanie wyposażenia wewnętrznego 
Wyposażenie wewnętrzne jest kodowane w zależności od liczby zastosowanych 
paneli w dowolnej kombinacji (dla systemów komputerowych). 
 

 
 
Opis: 0934    Opis 0935   Opis 0940 
Montaż: M    Montaż: M   Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0941    Opis 0942   Opis 0943 
Montaż: M    Montaż: M   Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0944 
Montaż: M 
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Kategoria: 09 
Wyposażenie wewnętrzne takie jak: podkładki, przekładki, ścianki działowe itp., 
które mogą być połączone z opakowaniem lub stanowić samodzielne elementy. 
Liczba elementów wyposażenia wewnętrznego nie musi być równa liczbie 
przedstawionej na poniższych rysunkach. 
 
Kodowanie wyposażenia wewnętrznego 
Wyposażenie wewnętrzne jest kodowane w zależności od liczby zastosowanych 
paneli w dowolnej kombinacji (dla systemów komputerowych). 
 

 
 
Opis: 0945    Opis 0946   Opis 0947 
Montaż: M    Montaż: M   Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0948    Opis 0949   Opis 0950 
Montaż: M    Montaż: M   Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0951 
Montaż: M 
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Kategoria: 09 
Wyposażenie wewnętrzne takie jak: podkładki, przekładki, ścianki działowe itp., 
które mogą być połączone z opakowaniem lub stanowić samodzielne elementy. 
Liczba elementów wyposażenia wewnętrznego nie musi być równa liczbie 
przedstawionej na poniższych rysunkach. 
 
Kodowanie wyposażenia wewnętrznego 
Wyposażenie wewnętrzne jest kodowane w zależności od liczby zastosowanych 
paneli w dowolnej kombinacji (dla systemów komputerowych). 
 

 
 
Opis: 0965    Opis 0966   Opis 0967 
Montaż: M    Montaż: M   Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0970    Opis 0971   Opis 0972 
Montaż: M    Montaż: M   Montaż: M 
 

 
 
Opis: 0973 
Montaż: M 
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Kategoria: 09 
Wyposażenie wewnętrzne takie jak: podkładki, przekładki, ścianki działowe itp., 
które mogą być połączone z opakowaniem lub stanowić samodzielne elementy. 
Liczba elementów wyposażenia wewnętrznego nie musi być równa liczbie 
przedstawionej na poniższych rysunkach. 
 
Kodowanie wyposażenia wewnętrznego 
Wyposażenie wewnętrzne jest kodowane w zależności od liczby zastosowanych 
paneli w dowolnej kombinacji (dla systemów komputerowych). 
 

 
 
Opis: 0974    Opis 0975   Opis 0976 
Montaż: M    Montaż: M   Montaż: M 
 

 
 
 
 
 
 
Tłumaczenie: 
mgr inż. Maria Żubrzak 
dr inż. Katarzyna Godlewska 
 


