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KATALOG ŚWIĄTECZNY 2022

Boże Narodzenie to wyjątkowy i magiczny czas, 
przepełniony radością, miłością i pozytywną  
atmosferą. W tych momentach cieszymy się czasem 
spędzonym z bliskimi przy świątecznym stole.

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce nasz katalog z ofertą Boże Narodzenie 
2022 r. Znajdują się w nim wszystkie produkty doskonale nadające się na czas Świąt Bożego 
Narodzenia. Szeroka oferta pozwala zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających 
klientów. Produkty, które oferujemy dają możliwość stworzenia wyjątkowych prezentów, 
zestawów upominkowych, które można dodatkowo ozdobić naklejkami, zawieszką czy 
sznurkiem. 

Naszą ofertę kierujemy zarówno do firm specjalizujących się w przygotowywaniu zestawów 
upominkowych dla pracowników, firm czy instytucji jak również do osób, dla których detale 
mają znaczenie i chcą zapakować w sposób wyjątkowy prezenty dla bliskich. Niepowtarzalne 
dodatki i wyjątkowe produkty tworzą całość, która zachwyca. Wierzymy, że nasza oferta  
spotka się z Państwa zainteresowaniem.

        Pozdrawiamy
        Zespół Paxit.pl
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KATALOG ŚWIĄTECZNY 2022

symbol artykułu: BOX2188

wymiary wewnętrzne: 310x220x98 mm

wymiary zewnętrzne: 335x230x100 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala B

gramatura: 510 g/m²

Opakowanie świąteczne 
fasonowe z nadrukiem 

DREWNIANE DEKORACJE
BOX2188

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2127

wymiary wewnętrzne: 310x220x98 mm

wymiary zewnętrzne: 335x230x100 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala B

gramatura: 510 g/m²

Opakowanie świąteczne 
fasonowe na prezent 

BOX2127

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2426

wymiary wewnętrzne: 310x220x98 mm

wymiary zewnętrzne: 335x230x100 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala B

gramatura: 510 g/m²

Opakowanie świąteczne 
fasonowe z kolorowym 
dziecięcym nadrukiem 

BOX2426

ZOBACZ WIĘCEJ

NOWOŚĆ 2022

https://paxit.pl/opakowanie-swiateczne-fasonowe-z-nadrukiem-drewniane-dekoracje
https://paxit.pl/opakowanie-swiateczne-fasonowe-na-prezent
https://paxit.pl/opakowanie-swiateczne-fasonowe-335x230x100-mm-z-kolorowym-dzieciecym-nadrukiem#


KATALOG ŚWIĄTECZNY 2022

symbol artykułu: BOX2045

wymiary wewnętrzne: 310x220x98 mm

wymiary zewnętrzne: 335x230x100 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala B

gramatura: 510 g/m²

Opakowanie świąteczne 
fasonowe z nadrukiem 

MIKOŁAJ
BOX2045

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2420

wymiary wewnętrzne: 310x220x98 mm

wymiary zewnętrzne: 335x230x100 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala B

gramatura: 510 g/m²

Opakowanie świąteczne 
fasonowe z nadrukiem 
granatowym - CHOINKI 

BOX2420

ZOBACZ WIĘCEJ

NOWOŚĆ 2022

OGRANICZONA ILOŚĆ

DOSTĘPNE TYLKO
DO WYCZERPANIA ZAPASU

DEDYKOWANE OPAKOWANIA WYSYŁKOWE
w naszej ofercie również:

https://paxit.pl/opakowanie-swiateczne-fasonowe-z-nadrukiem-mikolaj#
https://paxit.pl/opakowanie-swiateczne-fasonowe-z-nadrukiem-granatowym-choinki#


KATALOG ŚWIĄTECZNY 2022

symbol artykułu: BOX2187

wymiary wewnętrzne: 385x275x270 mm

wymiary zewnętrzne: 390x300x280 mm

konkstrukcja: nietypowa

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala B

gramatura: 510 g/m²

Opakowanie świąteczne 
fasonowe z nadrukiem 

DREWNIANE DEKORACJE
BOX2187

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2128

wymiary wewnętrzne: 385x275x270 mm

wymiary zewnętrzne: 390x300x280 mm

konkstrukcja: nietypowa

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala B

gramatura: 510 g/m²

Karton świąteczny 
z nadrukiem HOHO 

BOX2128

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2427

wymiary wewnętrzne: 385x275x270 mm

wymiary zewnętrzne: 390x300x280 mm

konkstrukcja: nietypowa

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala B

gramatura: 510 g/m²

Opakowanie świąteczne 
fasonowe z kolorowym 
dziecięcym nadrukiem 

BOX2427

ZOBACZ WIĘCEJ

NOWOŚĆ 2022

https://paxit.pl/karton-swiateczny-z-nadrukiem-drewniane-dekoracje#
https://paxit.pl/karton-swiateczny-z-nadrukiem-hoho#
https://paxit.pl/karton-swiateczny-390x300x280-mm-z-kolorowym-dzieciecym-nadrukiem#box2427


KATALOG ŚWIĄTECZNY 2022

Pudełko
BOX2294-1

Pudełko
BOX2295-1

symbol artykułu: BOX2294-1

wymiary wewnętrzne: 255x175x118 mm

wymiary zewnętrzne: 260x177x120 mm

konkstrukcja: nietypowa

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala E

gramatura: 380 g/m²

Pudełko prezentowe
260x177x120 mm

ze sznurkiem
BOX2294-1

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2295-1

wymiary wewnętrzne: 345x263x118 mm

wymiary zewnętrzne: 355x260x120 mm

konkstrukcja: nietypowa

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala E

gramatura: 380 g/m²

Pudełko prezentowe
355x260x120 mm

ze sznurkiem
BOX2295-1

ZOBACZ WIĘCEJ

https://paxit.pl/pudelka-prezentowe-ze-sznurkiem#144=501
https://paxit.pl/pudelka-prezentowe-ze-sznurkiem#144=279


KATALOG ŚWIĄTECZNY 2022

symbol artykułu: BOX2424

wymiary wewnętrzne: 200x200x100 mm

wymiary zewnętrzne: 220x205x104 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427 z okienkiem

tektura: 3-warstwowa 

rodzaj fali: fala E

gramatura: 418 g/m²

Pudełko świąteczne fasonowe 
z okienkiem 200x200x100 mm 
z białym nadrukiem ŚNIEŻYNKI

BOX2424

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2423

wymiary wewnętrzne: 200x200x50 mm

wymiary zewnętrzne: 220x205x53 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427 z okienkiem

tektura: 3-warstwowa 

rodzaj fali: fala E

gramatura: 418 g/m²

Pudełko świąteczne fasonowe 
z okienkiem 200x200x50 mm 

z białym nadrukiem ŚNIEŻYNKI
BOX2423

ZOBACZ WIĘCEJ

NOWOŚĆ 2022

NOWOŚĆ 2022

symbol artykułu: BOX2439

wymiary wewnętrzne: 350x200x100 mm

wymiary zewnętrzne: 365x205x103 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427 z okienkiem

tektura: 3-warstwowa 

rodzaj fali: fala E

gramatura: 418 g/m²

Pudełko świąteczne fasonowe 
z okienkiem 350x200x100 mm 
z białym nadrukiem ŚNIEŻYNKI

BOX2439

ZOBACZ WIĘCEJ

NOWOŚĆ 2022

https://paxit.pl/pudelko-swiateczne-fasonowe-z-okienkiem-200x200x100-mm-z-bialym-nadrukiem-sniezynki
https://paxit.pl/pudelko-swiateczne-fasonowe-z-okienkiem-200x200x50-mm-z-bialym-nadrukiem-sniezynki
https://paxit.pl/pudelko-swiateczne-fasonowe-z-okienkiem-350x200x100-mm-z-bialym-nadrukiem-sniezynki#


KATALOG ŚWIĄTECZNY 2022

symbol artykułu: BOX2440

wymiary wewnętrzne: 300x300x100 mm

wymiary zewnętrzne: 315x305x103 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427 z okienkiem

tektura: 3-warstwowa 

rodzaj fali: fala E

gramatura: 418 g/m²

Pudełko świąteczne fasonowe 
z okienkiem 300x300x100 mm 
z białym nadrukiem ŚNIEŻYNKI

BOX2440

ZOBACZ WIĘCEJ

NOWOŚĆ 2022

symbol artykułu: BOX2422

wymiary wewnętrzne: 357x243x137mm

wymiary zewnętrzne: 375x245x140 mm

konkstrukcja: FEFCO 0421

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala B

gramatura: 395 g/m²

Opakowanie świąteczne 
fasonowe FEFCO 0421 z białym 

nadrukiem ŚNIEŻYNKI 
BOX2422

ZOBACZ WIĘCEJ

NOWOŚĆ 2022

https://paxit.pl/pudelko-swiateczne-fasonowe-z-okienkiem-300x300x100-mm-z-bialym-nadrukiem-sniezynki
https://paxit.pl/opakowanie-swiateczne-fasonowe-fefco-0421-375x245x140-mm-z-bialym-nadrukiem-sniezynki


KATALOG ŚWIĄTECZNY 2022

symbol artykułu: BOX2262

wymiary wewnętrzne: 200x200x50 mm

wymiary zewnętrzne: 220x205x53 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427 z okienkiem

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala E

gramatura: 418 g/m²

Pudełko fasonowe z okienkiem 
białe 200x200x50 mm 

BOX2262

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2203

wymiary wewnętrzne: 200x200x50 mm

wymiary zewnętrzne: 220x205x53 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427 z okienkiem

tektura: 3-warstwowa 

rodzaj fali: fala E

gramatura: 418 g/m²

Pudełko fasonowe z okienkiem 
200x200x50 mm 

BOX2203

ZOBACZ WIĘCEJ

DEDYKOWANE OPAKOWANIE WYSYŁKOWE
w naszej ofercie również:

https://paxit.pl/pudelka-fasonowe-z-okienkiem-200x200x50#93=7
https://paxit.pl/pudelka-fasonowe-z-okienkiem-200x200x50#93=6


KATALOG ŚWIĄTECZNY 2022

symbol artykułu: BOX2303

tektura: lita

kształt okienka: gwiazdka

kolor nadruku: niebieski

symbol artykułu: BOX2304

tektura: lita

kształt okienka: choinka

kolor nadruku: zielony

Obwoluta świąteczna 
do pudełka z okienkiem 

200x200x50 mm CHOINKA
BOX2304

ZOBACZ WIĘCEJ

Obwoluta świąteczna 
do pudełka z okienkiem 

200x200x50 mm GWIAZDKA
BOX2303

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2306

tektura: lita

kształt okienka: renifer

kolor nadruku: czerwona

ZOBACZ WIĘCEJ

Obwoluta świąteczna 
do pudełka z okienkiem 
200x200x50 mm RENIFER

BOX2306

https://paxit.pl/obwoluta-swiateczna-do-pudelka-z-okienkiem-200x200x50#168=291
https://paxit.pl/obwoluta-swiateczna-do-pudelka-z-okienkiem-200x200x50#168=284
https://paxit.pl/obwoluta-swiateczna-do-pudelka-z-okienkiem-200x200x50#168=293


KATALOG ŚWIĄTECZNY 2022

symbol artykułu: BOX2305

tektura: lita

kształt okienka: piernik

kolor nadruku: złoty

Obwoluta świąteczna 
do pudełka z okienkiem 
200x200x50 mm PIERNIK

BOX2305

ZOBACZ WIĘCEJ

https://paxit.pl/obwoluta-swiateczna-do-pudelka-z-okienkiem-200x200x50#168=292


KATALOG ŚWIĄTECZNY 2022

symbol artykułu: BOX2363

tektura: lita

kształt okienka: serce

kolor nadruku: czerwony

symbol artykułu: BOX2364

tektura: lita

kształt okienka: serce

kolor nadruku: złoty

Obwoluta do pudełka 
z okienkiem 200x200x50

SERCE ZŁOTE
BOX2364

ZOBACZ WIĘCEJ

Obwoluta do pudełka 
z okienkiem 200x200x50

SERCE CZERWONE
BOX2363

ZOBACZ WIĘCEJ

https://paxit.pl/obwoluta-serce-do-pudelka-z-okienkiem-200x200x50#168=315
https://paxit.pl/obwoluta-serce-do-pudelka-z-okienkiem-200x200x50#168=316


KATALOG ŚWIĄTECZNY 2022

symbol artykułu: BOX2261

wymiary wewnętrzne: 200x200x100 mm

wymiary zewnętrzne: 220x205x104 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427 z okienkiem

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala E

gramatura: 418 g/m²

Pudełko fasonowe z okienkiem 
białe 200x200x100 mm 

BOX2261

symbol artykułu: BOX2202

wymiary wewnętrzne: 200x200x100 mm

wymiary zewnętrzne: 220x205x104 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427 z okienkiem

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala E

gramatura: 418 g/m²

Pudełko fasonowe z okienkiem 
200x200x100 mm 

BOX2202

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

DEDYKOWANE OPAKOWANIE WYSYŁKOWE
w naszej ofercie również:

https://paxit.pl/pudelka-fasonowe-z-okienkiem-200x200x100#93=6
https://paxit.pl/pudelka-fasonowe-z-okienkiem-200x200x100#93=7


KATALOG ŚWIĄTECZNY 2022

symbol artykułu: BOX2307

tektura: lita

kształt okienka: gwiazdka

kolor nadruku: niebieski

symbol artykułu: BOX2308

tektura: lita

kształt okienka: choinka

kolor nadruku: zielony

Obwoluta świąteczna 
do pudełka z okienkiem 

200x200x100 mm CHOINKA
BOX2308

ZOBACZ WIĘCEJ

Obwoluta świąteczna 
do pudełka z okienkiem 

200x200x100 mm GWIAZDKA
BOX2307

symbol artykułu: BOX2309

tektura: lita

kształt okienka: piernik

kolor nadruku: złoty

Obwoluta świąteczna 
do pudełka z okienkiem 
200x200x100 mm PIERNIK

BOX2309

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

https://paxit.pl/obwoluta-swiateczna-do-pudelka-z-okienkiem-200x200x100#168=291
https://paxit.pl/obwoluta-swiateczna-do-pudelka-z-okienkiem-200x200x100#168=292
https://paxit.pl/obwoluta-swiateczna-do-pudelka-z-okienkiem-200x200x100#168=284


KATALOG ŚWIĄTECZNY 2022

symbol artykułu: BOX2310

tektura: lita

kształt okienka: renifer

kolor nadruku: czerwony

ZOBACZ WIĘCEJ

Obwoluta świąteczna 
do pudełka z okienkiem
200x200x100 mm RENIFER

BOX2310

https://paxit.pl/obwoluta-swiateczna-do-pudelka-z-okienkiem-200x200x100#168=293


KATALOG ŚWIĄTECZNY 2022

symbol artykułu: BOX2359

tektura: lita

kształt okienka: serce

kolor nadruku: czerwony

symbol artykułu: BOX2360

tektura: lita

kształt okienka: serce

kolor nadruku: złoty

Obwoluta do pudełka 
z okienkiem 200x200x100

SERCE ZŁOTE
BOX2360

ZOBACZ WIĘCEJ

Obwoluta do pudełka 
z okienkiem 200x200x100

SERCE CZERWONE
BOX2359

ZOBACZ WIĘCEJ

https://paxit.pl/obwoluta-serce-do-pudelka-z-okienkiem-200x200x100#168=315
https://paxit.pl/obwoluta-serce-do-pudelka-z-okienkiem-200x200x100#168=316


KATALOG ŚWIĄTECZNY 2022

symbol artykułu: BOX2418

wymiary wewnętrzne: 200x200x100 mm

wymiary zewnętrzne: 220x205x104 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427 z okienkiem

tektura: 3-warstwowa 

rodzaj fali: fala E

gramatura: 418 g/m²

Pudełko fasonowe z okienkiem 
200x200x100 mm 

CHOINKA
BOX2418

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2419

wymiary wewnętrzne: 200x200x50 mm

wymiary zewnętrzne: 220x205x53 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427 z okienkiem

tektura: 3-warstwowa 

rodzaj fali: fala E

gramatura: 418 g/m²

Pudełko fasonowe z okienkiem 
200x200x50 mm 

CHOINKA
BOX2419

ZOBACZ WIĘCEJ

NOWOŚĆ 2022

NOWOŚĆ 2022

DEDYKOWANE OPAKOWANIE WYSYŁKOWE
w naszej ofercie również:

https://paxit.pl/pudelko-fasonowe-z-okienkiem-choinka-200x200x100#
https://paxit.pl/pudelko-fasonowe-z-okienkiem-choinka-200x200x50#


KATALOG ŚWIĄTECZNY 2022

symbol artykułu: BOX2283

wymiary wewnętrzne: 350x200x100 mm

wymiary zewnętrzne: 365x205x103 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427 z okienkiem

tektura: 3-warstwowa 

rodzaj fali: fala E

gramatura: 418 g/m²

Pudełko fasonowe z okienkiem 
350x200x100 mm - CHOINKA

BOX2283

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2282

wymiary wewnętrzne: 350x200x100 mm

wymiary zewnętrzne: 365x205x103 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427 z okienkiem

tektura: 3-warstwowa 

rodzaj fali: fala E

gramatura: 418 g/m²

Pudełko fasonowe z okienkiem 
350x200x100 mm - PROSTOKĄT

BOX2282

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2281

wymiary wewnętrzne: 350x200x100 mm

wymiary zewnętrzne: 365x205x103 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427 z okienkiem

tektura: 3-warstwowa 

rodzaj fali: fala E

gramatura: 418 g/m²

Pudełko fasonowe z okienkiem 
350x200x100 mm - SERCE 

BOX2281

ZOBACZ WIĘCEJ

https://paxit.pl/pudelka-fasonowe-z-okienkiem-350x200x100-mm#168=284
https://paxit.pl/pudelka-fasonowe-z-okienkiem-350x200x100-mm#168=283
https://paxit.pl/pudelka-fasonowe-z-okienkiem-350x200x100-mm#168=282


KATALOG ŚWIĄTECZNY 2022

symbol artykułu: BOX2287

wymiary wewnętrzne: 450x300x100 mm

wymiary zewnętrzne: 465x305x103 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427 z okienkiem

tektura: 3-warstwowa 

rodzaj fali: fala E

gramatura: 418 g/m²

Pudełko fasonowe z okienkiem 
450x300x100 mm - CHOINKA

BOX2287

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2286

wymiary wewnętrzne: 450x300x100 mm

wymiary zewnętrzne: 465x305x103 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427 z okienkiem

tektura: 3-warstwowa 

rodzaj fali: fala E

gramatura: 418 g/m²

Pudełko fasonowe z okienkiem 
450x300x100 mm - PROSTOKĄT

BOX2286

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2285

wymiary wewnętrzne: 450x300x100 mm

wymiary zewnętrzne: 465x305x103 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427 z okienkiem

tektura: 3-warstwowa 

rodzaj fali: fala E

gramatura: 418 g/m²

Pudełko fasonowe z okienkiem 
450x300x100 mm - SERCE 

BOX2285

ZOBACZ WIĘCEJ

https://paxit.pl/pudelka-fasonowe-z-okienkiem-450x300x100-mm#168=284
https://paxit.pl/pudelka-fasonowe-z-okienkiem-450x300x100-mm#168=283
https://paxit.pl/pudelka-fasonowe-z-okienkiem-450x300x100-mm#168=282


KATALOG ŚWIĄTECZNY 2022

symbol artykułu: BOX2292

wymiary wewnętrzne: 300x300x100 mm

wymiary zewnętrzne: 315x305x103 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427 z okienkiem

tektura: 3-warstwowa 

rodzaj fali: fala E

gramatura: 418 g/m²

Pudełko fasonowe z okienkiem 
300x300x100 mm - CHOINKA

BOX2292

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2291

wymiary wewnętrzne: 300x300x100 mm

wymiary zewnętrzne: 315x305x103 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427 z okienkiem

tektura: 3-warstwowa 

rodzaj fali: fala E

gramatura: 418 g/m²

Pudełko fasonowe z okienkiem 
300x300x100 mm - KWADRAT

BOX2291

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2290

wymiary wewnętrzne: 300x300x100 mm

wymiary zewnętrzne: 315x305x103 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427 z okienkiem

tektura: 3-warstwowa 

rodzaj fali: fala E

gramatura: 418 g/m²

Pudełko fasonowe z okienkiem 
30x300x100 mm - SERCE 

BOX2290

ZOBACZ WIĘCEJ

https://paxit.pl/pudelka-fasonowe-z-okienkiem-300x300x100-mm#168=284
https://paxit.pl/pudelka-fasonowe-z-okienkiem-300x300x100-mm#168=286
https://paxit.pl/pudelka-fasonowe-z-okienkiem-300x300x100-mm#168=282
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symbol artykułu: BOX2421

wymiary wewnętrzne: 285x275x85 mm

wymiary zewnętrzne: 295x287x92 mm

konkstrukcja: wieko-dno

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala E

gramatura: 480 g/m²

Opakowanie świąteczne 
wieko-dno 285x275x85 mm 

z nadrukiem CHOINKI 
BOX2421

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2276

wymiary wewnętrzne: 200x200x85 mm

wymiary zewnętrzne: 215x215x88 mm

konkstrukcja: wieko-dno

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala E

gramatura: 480 g/m²

Opakowanie świąteczne 
wieko-dno 200x200x85 mm 

z nadrukiem CHOINKI  
BOX2276

ZOBACZ WIĘCEJ

https://paxit.pl/opakowanie-swiateczne-wieko-dno-285x275x85-mm-z-nadrukiem-choinki#
https://paxit.pl/opakowanie-swiateczne-wieko-dno-z-nadrukiem-choinki#
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symbol artykułu: BOX2298

wymiary wewnętrzne: 138x128x107 mm

wymiary zewnętrzne: 140x130x110 mm

konkstrukcja: FEFCO 0215

tektura: 3-warstwowa 

rodzaj fali: fala E

gramatura: 432 g/m²

Pudełko fasonowe 
na kubek ze złotym nadrukiem 

BOX2298

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2311

wymiary wewnętrzne: 138x128x107 mm

wymiary zewnętrzne: 140x130x110 mm

konkstrukcja: FEFCO 0215

tektura: 3-warstwowa 

rodzaj fali: fala E

gramatura: 380 g/m²

Opakowanie fasonowe 
na kubek 

BOX2311

ZOBACZ WIĘCEJ

https://paxit.pl/pudelko-fasonowe-na-kubek-ze-zlotym-nadrukiem
https://paxit.pl/opakowanie-fasonowe-na-kubek
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symbol artykułu: BOX2275

wymiary wewnętrzne: 380x295x78 mm

wymiary zewnętrzne: 400x300x80 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala B

gramatura: 510 g/m²

Opakowanie świąteczne 
fasonowe z wewnętrznym 

nadrukiem ZIMOWY KRAJOBRAZ 
BOX2275

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

https://paxit.pl/opakowanie-swiateczne-fasonowe-z-wewnetrznym-nadrukiem-zimowy-krajobraz#
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symbol artykułu: BOX2346-1

wymiary wewnętrzne: 320x220x130 mm

wymiary zewnętrzne: 340x225x135 mm

konkstrukcja: wieko-dno

tektura: 3-warstwowa 

rodzaj fali: fala E

gramatura: 395 g/m²

Złoto-czarne pudełko 
wieko-dno 320x220x130 mm

BOX2346-1

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2343-1

wymiary wewnętrzne: 200x200x100 mm

wymiary zewnętrzne: 220x208x103 mm

konkstrukcja: wieko-dno

tektura: 3-warstwowa 

rodzaj fali: fala E

gramatura: 395 g/m²

Złoto-czarne pudełko 
wieko-dno 

ROMBY 200x200x100 mm
BOX2343-1

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2349-1

wymiary wewnętrzne: 300x300x200 mm

wymiary zewnętrzne: 335x315x205 mm

konkstrukcja: wieko-dno

tektura: 3-warstwowa 

rodzaj fali: fala B

gramatura: 450 g/m²

Złoto-czarne pudełko 
wieko-dno 300x300x200 mm 

BOX2349-1

ZOBACZ WIĘCEJ

OGRANICZONA ILOŚĆ

DOSTĘPNE TYLKO
DO WYCZERPANIA ZAPASU

OGRANICZONA ILOŚĆ

DOSTĘPNE TYLKO
DO WYCZERPANIA ZAPASU

OGRANICZONA ILOŚĆ

DOSTĘPNE TYLKO
DO WYCZERPANIA ZAPASU

https://paxit.pl/zloto-czarne-pudelko-wieko-dno-320x220x130#
https://paxit.pl/zloto-czarne-pudelko-wieko-dno-romby-200x200x100#
https://paxit.pl/zloto-czarne-pudelko-wieko-dno-300x300x200#
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symbol artykułu: BOX2345-1

wymiary wewnętrzne: 320x220x130 mm

wymiary zewnętrzne: 340x225x135 mm

konkstrukcja: wieko-dno

tektura: 3-warstwowa 

rodzaj fali: fala E

gramatura: 395 g/m²

Srebrno-czarne pudełko 
wieko-dno 320x220x130 mm

BOX2345-1

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2342-1

wymiary wewnętrzne: 200x200x100 mm

wymiary zewnętrzne: 220x208x103 mm

konkstrukcja: wieko-dno

tektura: 3-warstwowa 

rodzaj fali: fala E

gramatura: 395 g/m²

Srebrno-czarne pudełko 
wieko-dno 

ROMBY 200x200x100 mm
BOX2342-1

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2348-1

wymiary wewnętrzne: 300x300x200 mm

wymiary zewnętrzne: 335x315x205 mm

konkstrukcja: wieko-dno

tektura: 3-warstwowa 

rodzaj fali: fala B

gramatura: 450 g/m²

Srebrno-czarne pudełko 
wieko-dno 300x300x200 mm 

BOX2348-1

ZOBACZ WIĘCEJ

OGRANICZONA ILOŚĆ

DOSTĘPNE TYLKO
DO WYCZERPANIA ZAPASU

OGRANICZONA ILOŚĆ

DOSTĘPNE TYLKO
DO WYCZERPANIA ZAPASU

OGRANICZONA ILOŚĆ

DOSTĘPNE TYLKO
DO WYCZERPANIA ZAPASU

https://paxit.pl/srebrno-czarne-pudelko-wieko-dno-320x220x130#
https://paxit.pl/srebrno-czarne-pudelko-wieko-dno-romby-200x200x100#box2342-1
https://paxit.pl/srebrno-czarne-pudelko-wieko-dno-300x300x200#
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symbol artykułu: BOX0011

wymiary wewnętrzne: 113x51x254 mm

wymiary zewnętrzne: 115x53x256 mm

konkstrukcja: nietypowa

tektura: lita typu kraft

kolor tektury: jednostronnie bielona

gramatura: 380 g/m²

Opakowanie na słodycze
BOX0011

ZOBACZ WIĘCEJ

https://paxit.pl/opakowanie-na-slodycze
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symbol artykułu: BOX2190

wymiary wewnętrzne: 305x215x53 mm

wymiary zewnętrzne: 310x220x55 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala E

gramatura: 510 g/m²

Pudełko fasonowe na prezent 
czerwono-czerwone 

BOX2190

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2193

wymiary wewnętrzne: 305x215x53 mm

wymiary zewnętrzne: 310x220x55 mm

konkstrukcja: FEFCO 0427

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala E

gramatura: 510 g/m²

Pudełko fasonowe na prezent 
srebrno-czerwone 

BOX2193

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2189

wymiary wewnętrzne: 305x215x53 mm

wymiary zewnętrzne: 310x220x55 mm

konkstrukcja: Fefco 0427

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala E

gramatura: 510 g/m²

Pudełko fasonowe na prezent 
czarno-srebrne 

BOX2189

ZOBACZ WIĘCEJ

https://paxit.pl/pudelko-fasonowe-na-prezent-czerwono-czerwone#
https://paxit.pl/pudelko-fasonowe-na-prezent-srebrno-czerwone#
https://paxit.pl/pudelko-fasonowe-na-prezent-czarno-srebrne#
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symbol artykułu: BOX2425

wymiary wewnętrzne: 296x296x177 mm

wymiary zewnętrzne: 300x300x180 mm

konkstrukcja: nietypowe

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala B

gramatura: 450 g/m²

Opakowanie świąteczne 
na prezent 300x300x350 mm 

DOMEK Z NADRUKIEM 
BOX2425

ZOBACZ WIĘCEJ

NOWOŚĆ 2022

https://paxit.pl/opakowanie-swiateczne-na-prezent-300x300x350-mm-domek-z-nadrukiem#
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symbol artykułu: BOX2313

dedykowana do pudełek 

o wymiarach zewnętrznych:

310x220x55 mm

tektura: lita

Obwoluta do pudełka 
310x220x55 mm 

zielona - PTASZEK
BOX2313

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2312

dedykowana do pudełek 

o wymiarach zewnętrznych:

310x220x55 mm

tektura: lita

 Obwoluta do pudełka 
310x220x55 mm 

granatowa - CHOINKI 
BOX2312

ZOBACZ WIĘCEJ

OGRANICZONA ILOŚĆ

DOSTĘPNE TYLKO
DO WYCZERPANIA ZAPASU

OGRANICZONA ILOŚĆ

DOSTĘPNE TYLKO
DO WYCZERPANIA ZAPASU

https://paxit.pl/obwoluta-do-pudelka-310x220x55#170=295
https://paxit.pl/obwoluta-do-pudelka-310x220x55#170=294
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symbol artykułu: BOX2316

dedykowana do pudełek 

o wymiarach zewnętrznych:

375x245x140 mm

tektura: lita

Obwoluta do pudełka 
375x245x140 mm
złota - HOHOHO

BOX2316

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2315

dedykowana do pudełek 

o wymiarach zewnętrznych:

335x230x100 mm

tektura: lita

 Obwoluta do pudełka 
335x230x100 mm
zielona - PTASZEK 

BOX2315

ZOBACZ WIĘCEJ

OGRANICZONA ILOŚĆ

DOSTĘPNE TYLKO
DO WYCZERPANIA ZAPASU

OGRANICZONA ILOŚĆ

DOSTĘPNE TYLKO
DO WYCZERPANIA ZAPASU

https://paxit.pl/obwoluta-do-pudelka-375x245x140#170=296
https://paxit.pl/obwoluta-do-pudelka-335x230x100#170=295
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symbol artykułu: BOX2340

wymiary wewnętrzne: 330x85x82 mm

wymiary zewnętrzne: 345x100x90 mm

konkstrukcja: nietypowe

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala E

gramatura: 510 g/m²

Czerwone opakowanie 
prezentowe na wino 

BOX2340

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2339

wymiary wewnętrzne: 327x80x80 mm

wymiary zewnętrzne: 335x93x87 mm

konkstrukcja: nietypowe

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala E

gramatura: 390 g/m²

Opakowanie prezentowe 
na wino 

BOX2339

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: BOX2341

wymiary wewnętrzne: 330x85x82 mm

wymiary zewnętrzne: 345x100x90 mm

konkstrukcja: nietypowe

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala E

gramatura: 510 g/m²

Zielone opakowanie 
prezentowe na wino 

BOX2341

ZOBACZ WIĘCEJ

https://paxit.pl/czerwone-opakowanie-prezentowe-na-wino#
https://paxit.pl/opakowanie-prezentowe-na-wino#
https://paxit.pl/zielone-opakowanie-prezentowe-na-wino#
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ilość butelek: 1 lub 2 butelki

kolor nadruku: zielony

konkstrukcja: nietypowa

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala E

gramatura: 510 g/m²

Pudełka na wino
zielone 

ZOBACZ WIĘCEJ

ilość butelek: 1 lub 2 butelki

kolor nadruku: czerwony

konkstrukcja: nietypowa

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala E

gramatura: 510 g/m²

Pudełka na wino 
czerwone

ZOBACZ WIĘCEJ

ilość butelek: 1, 2, 3 lub 6 butelek

kolor tektury:
naturalny lub jednostronnie 

bielony

konkstrukcja: nietypowa

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala E

gramatura: 395 g/m²

Pudełka na wino
brązowe i białe

ZOBACZ WIĘCEJ

https://paxit.pl/pudelka-na-wino-zielone
https://paxit.pl/pudelka-na-wino-czerwone
https://paxit.pl/pudelka-na-wino
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Biała taśma świąteczna 
TAŚMA0012

symbol artykułu: TAŚMA0012

typ taśmy: pakowa, ręczna

typ kleju: hot-melt

nadruk: motyw świąteczny

szerokość rolki: 48 mm

długość: 60 yardów (około 55 m)

ZOBACZ WIĘCEJ

Taśma pakowa kraft świąteczna 
TAŚMA0013

symbol artykułu: TAŚMA0013

typ taśmy: pakowa, ręczna

nadruk: motyw świąteczny

szerokość rolki: 48 mm

długość: 60 yardów (około 55 m)

ZOBACZ WIĘCEJ

Czerwona taśma świąteczna 
TAŚMA0005

symbol artykułu: TAŚMA0005

typ taśmy: pakowa, ręczna

typ kleju: hot-melt

nadruk: motyw świąteczny

szerokość rolki: 48 mm

długość: 60 yardów (około 55 m)

ZOBACZ WIĘCEJ

https://paxit.pl/tasma-pakowa-swiateczna-wesolych-swiat#
https://paxit.pl/tasma-pakowa-kraft-swiateczna
https://paxit.pl/tasma-pakowa-swiateczna#
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typ markera: permanentny

szerokość linii: ok. 0,8 mm

dostępne kolory: srebrny, złoty

dodatkowe cechy: bezwonny, szybkoschnący

Permanentny markery 
metaliczne BIC 
srebrny i złoty 

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: LAB1

wymiary arkusza: 219x312 mm

ilość zawieszek na arkuszu: 7 sztuk

tektura: 3-warstwowa

rodzaj fali: fala E

gramatura: 310 g/m²

Świąteczne zawieszki
do prezentów  

LAB1

ZOBACZ WIĘCEJ

symbol artykułu: STR1

surowiec: juta (surowiec pochodzenia 

naturalnego)

ilość sznurków w opakowaniu: 3 sztuki (naturalny, zielony 

i czerwony)

średnica sznurka: 2 mm

długość pojedynczego 

sznurka:

ok. 12 metrów 

(w opakowaniu łącznie 

ok. 36 metrów sznurka)

Sznurek jutowy
STR1

ZOBACZ WIĘCEJ

https://paxit.pl/materialy-do-pakowania/markery
https://paxit.pl/swiateczne-zawieszki-do-prezentow#lab
https://paxit.pl/sznurek-jutowy
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Ozdobne wypełniacze 

ZOBACZ WIĘCEJ

typ papieru kraftliner

dostępne opakowania: 250 g i 1 kg

dostępne kolory: naturalny, żółty, zielony, 

czarny, kremowy, 

pomarańczowy, różowy, 

niebieski, czerwony

https://paxit.pl/materialy-do-pakowania/wypelniacze
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Naklejki świąteczne  

ZOBACZ WIĘCEJ

średnica naklejki: 90 mm

surowiec: folia PP SILVER

kształt naklejki: okrągła

typ: samoprzylepna

https://paxit.pl/materialy-do-pakowania/naklejki-i-etykiety
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Bibuły gładkie ozdobne 

ZOBACZ WIĘCEJ

gramatura papieru: 22-24 g/m²

struktura papieru: gładka

wymiary arkusza: 700x500 mm

dostępne kolory: biały, czarny, różowy,

kremowy, srebrny

https://paxit.pl/materialy-do-pakowania/bibula-do-pakowania
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Torby papierowe 

ZOBACZ WIĘCEJ

typ papieru: kraft

gramatura: 80 g/m²

uchwyt: skręcony

dostępne wymiary: 180x80x210 mm, 250x110x320 mm,

320x170x390 mm, 340x200x350 mm,

450x160x480 mm

https://paxit.pl/materialy-do-pakowania/torby-papierowe
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MNIEJSZE ZAMÓWIENIE? ZAWSZE JEDEN KOSZT DOSTAWY 18 ZŁ NETTO

DARMOWA DOSTAWA
PRZY ZAMÓWIENIU PALETY OPAKOWAŃ Z JEDNEGO ASORTYMENTU

Dział sprzedaży:
e-mail: paxit@paxit.pl

tel: +48 782 699 810 (poniedziałek-piątek 7:00-15:00)

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego:

www.paxit.pl

https://www.facebook.com/paxitkartonypudelkaopakowania/
https://paxit.pl/
https://www.instagram.com/paxit_kartony_opakowania/
https://pl.pinterest.com/paxitkartonypudelkaopakowania/
https://www.linkedin.com/company/82932202/


Zapraszamy do naszego sklepu internetowego:

www.paxit.pl

https://paxit.pl/

