Kartony, które pomogą ci w zapakowaniu każdej paczki
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Wysyłanie przesyłek jest bardzo popularne - zarówno wśród osób prywatnych, jak i w
firmach. W każdej z tych sytuacji niezbędne jest jednak opakowanie artykułów w
odpowiedni sposób, co pomoże w ich ochronie i ułatwi transport. Kartonowe pudełka
sprawdzają się w tym przypadku doskonale.

Kartony klapowe - popularne i proste w użyciu
Kartony klapowe to najpopularniejszy rodzaj opakowań, który odznacza się niezwykłą wygodą w
stosowaniu. Po rozłożeniu na płasko zajmuje niewiele miejsca i może być łatwo składowany przed
wykorzystaniem. Ich złożenie i poukładanie w nich towarów również nie zajmuje wiele czasu.
Tego rodzaju kartony doskonale sprawdzają się w wielu sytuacjach, zarówno w przypadku wysyłek
firmowych, jak i prywatnych. Mogą być wykorzystywane zarówno do pakowania przedmiotów, które
wymagają jedynie lekkiej osłony, jak i takich, które są delikatniejsze. Wówczas karton można
wygodnie uzupełnić o specjalne wypełnienie wykonane ze styropianu czy innego materiału, który
zabezpiecza przed uderzeniami czy wstrząsami.

Kartony fasonowe
Kolejnym rodzajem kartonów, który jest często wykorzystywany, są kartony fasonowe. Odznaczają
się doskonale wykrojonym kształtem, który można dopasować do zawartości. Dzięki temu nie tylko

pozwalają na ścisłe opakowanie przedmiotów o nawet nietypowych kształtach, ale też przekładają się
na elegancki wygląd paczki.
Z powyższych względów kartony fasonowe często wykorzystywane są nie tylko jako opakowanie, ale
także jako szczególny rodzaj materiałów reklamowych. Znajdujące się na nich logo czy nazwa firmy
pomagają klientom w zapamiętaniu, z jakiej firmy otrzymali daną przesyłkę. W efekcie jej dane
zostają w ich pamięci na dłużej i pojawia się jeszcze większa szansa, że ponownie skorzystają z
oferty.

Kartony o specjalnych cechach
Oprócz klasycznych kartonów klapowych i fasonowych możemy spotkać się także z ich specjalnymi
rodzajami, które dedykowane są dla pewnych branż. Wśród nich na uwagę zasługują sobie między
innymi kartony przeznaczone na ciastka, warzywa i owoce. Są one specjalnie dopasowane do ich
łatwego przenoszenia oraz składowania w wyższych kolumnach, w których pudełka stoją na sobie
nawzajem.
Specjalna konstrukcja takich pudełek sprawia, że nawet pod wpływem nieco większego obciążenia
nie niszczą się i nie uginają. To z kolei gwarantuje bezpieczeństwo artykułów spożywczych podczas
przenoszenia, przewożenia i składowania, między innymi przed zgnieceniem.

Różne modele i rozmiary
Kartony wykorzystywane w różnych sytuacjach muszą być odpowiednio dopasowane do układanych
w nich towarów i przedmiotów, zarówno pod względem wielkości, jak i kształtu. Jeśli szukasz
pudełek idealnych dla siebie w celach firmowych lub prywatnych, powinieneś odwiedzić witrynę
marki Grembox. Znajdziesz tam najróżniejsze modele, które na pewno spełnią twoje oczekiwania.
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