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Szanowni Państwo, 

Jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu katalog jednego z naszych flagowych produk-
tów. Pudełko z okienkiem to szczególny rodzaj opakowania. Dlaczego? To rozwiązanie, w któ-
rym zamontowano przezroczysty element pokazujący zawartość kartonu. Wygląda ono bardzo 
elegancko, dlatego cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów poszukujących estetycz-
nych i oryginalnych pudełek. 

KARTON Z OKIENKIEM – DLACZEGO WARTO?
Jak już wspomnieliśmy, opakowania kartonowe z okienkiem w przemyślany sposób eksponują 
swoje wnętrze. Dzięki temu klient widzi zawartość pudełka, jeszcze zanim je otworzy. Jednocze-
śnie produkt pozostaje właściwie zabezpieczony przed uszkodzeniami czy zabrudzeniem. Pu-
dełko z okienkiem dostępne w sklepie internetowym Paxit dociera do klienta w płaskiej formie 
przeznaczonej do samodzielnego złożenia. Nie potrzeba do tego dodatkowych materiałów  
w postaci kleju czy taśmy. Nożyczki również się nie przydadzą.

KARTONIKI Z OKIENKIEM – IDEALNE NA PREZENTY
Pudełka z okienkiem to trafiony wybór dla osób poszukujących opakowań prezentowych. Wyko-
rzystuje się je podczas okazji takich jak Walentynki, Dzień Matki czy Dzień Kobiet. Nic nie stoi  
na przeszkodzie, aby umieścić w nich podarunki urodzinowe czy imieninowe. Chętnie wybierają 
je firmy, które wręczają prezenty pracownikom lub kontrahentom. Ogromną zaletą opakowania 
z okienkiem jest fakt, że doskonale nadaje się do przygotowania własnego zestawu prezento-
wego. Można w nim umieścić kolorowy wypełniacz, który również znajduje się w asortymencie 
Paxit. Karton z okienkiem dobrze wygląda przewiązany wstążką, sznurkiem oraz z ozdobnym 
bilecikiem.

Kartony z okienkiem dostępne w Paxit to pudełka fasonowe. Przygotowaliśmy je w kilku rozmia-
rach. W ten sposób można dobrać ten optymalnie dopasowany do własnych potrzeb. Oferuje-
my pudełka kartonowe z okienkiem w kolorze naturalnym, który aktualnie jest bardzo modny 
jak również bielone i świąteczne z nadrukiem.

Wierzymy, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.

        Pozdrawiamy, 
        zespół paxit.pl

PUDEŁKA Z OKIENKAMI 
KATALOG 2023



PUDEŁKO Z OKIENKIEM I JEGO ZASTOSOWANIA
Kartoniki z okienkiem zaskakują wieloma możliwościami wykorzystania. Używają ich rozmaite 
branże. Znajdują one zastosowanie w przemyśle elektronicznym, np. do pakowania słuchawek. 
Wspaniale sprawdzają się jako opakowanie alkoholu. Chętnie umieszcza się w nich kubki i różne 
szklane przedmioty. Umożliwiają zapakowanie wyrobów cukierniczych, kawy, herbaty, miodu, 
czekoladek czy ciastek. Kartony z okienkiem wykorzystuje się również w pakowaniu akcesoriów 
odzieżowych takich jak czapki lub rękawiczki. Pięknie eksponują odzież dziecięcą. Tutaj należy 
wspomnieć, że firmy produkujące zabawki dla najmłodszych najchętniej sięgają po ten rodzaj 
opakowań. Taki sposób prezentacji towaru natychmiast przykuwa uwagę malucha. Kartony 
z okienkiem to także częsty wybór klientów zajmujących się tworzeniem wyrobów rzemieślni-
czych (hand-made).



200x200x50 mm
PUDEŁKA Z OKIENKAMI

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


200x200x50 mm
PUDEŁKA Z OKIENKAMI

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


200x200x50 mm
PUDEŁKA Z OKIENKAMI

symbol artykułu: BOX2366

tektura: lita

kształt okienka: zając

kolor nadruku: ciemnozielony

ZOBACZ WIĘCEJ

Obwoluta do pudełka 
z okienkiem 200x200x50 mm

ZAJĄC CIEMNOZIELONY
BOX2366

symbol artykułu: BOX2365

tektura: lita

kształt okienka: zając

kolor nadruku: jasnozielony

Obwoluta do pudełka 
z okienkiem 200x200x50 mm

ZAJĄC JASNOZIELONY
BOX2365

ZOBACZ WIĘCEJ

https://paxit.pl/obwoluta-wielkanocna-do-pudelka-z-okienkiem-200x200x50#168=318
https://paxit.pl/obwoluta-wielkanocna-do-pudelka-z-okienkiem-200x200x50#168=317


200x200x50 mm
PUDEŁKA Z OKIENKAMI

symbol artykułu: BOX2306

tektura: lita

kształt okienka: renifer

kolor nadruku: czerwona

ZOBACZ WIĘCEJ

Obwoluta świąteczna 
do pudełka z okienkiem 
200x200x50 mm RENIFER

BOX2306

symbol artykułu: BOX2304

tektura: lita

kształt okienka: choinka

kolor nadruku: zielony

Obwoluta świąteczna 
do pudełka z okienkiem 

200x200x50 mm CHOINKA
BOX2304

ZOBACZ WIĘCEJ

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


200x200x100 mm
PUDEŁKA Z OKIENKAMI

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


200x200x100 mm
PUDEŁKA Z OKIENKAMI

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


200x200x100 mm
PUDEŁKA Z OKIENKAMI

symbol artykułu: BOX2362

tektura: lita

kształt okienka: zając

kolor nadruku: ciemnozielony

ZOBACZ WIĘCEJ

Obwoluta do pudełka 
z okienkiem 200x200x100 mm 

ZAJĄC CIEMNOZIELONY
BOX2362

symbol artykułu: BOX2361

tektura: lita

kształt okienka: zając

kolor nadruku: jasnozielony

Obwoluta do pudełka 
z okienkiem 200x200x100 mm 

ZAJĄC JASNOZIELONY
BOX2361

ZOBACZ WIĘCEJ

https://paxit.pl/obwoluta-wielkanocna-do-pudelka-z-okienkiem-200x200x100#168=318
https://paxit.pl/obwoluta-wielkanocna-do-pudelka-z-okienkiem-200x200x100#168=317


200x200x100 mm
PUDEŁKA Z OKIENKAMI

symbol artykułu: BOX2310

tektura: lita

kształt okienka: renifer

kolor nadruku: czerwony

ZOBACZ WIĘCEJ

Obwoluta świąteczna 
do pudełka z okienkiem
200x200x100 mm RENIFER

BOX2310

symbol artykułu: BOX2308

tektura: lita

kształt okienka: choinka

kolor nadruku: zielony

Obwoluta świąteczna 
do pudełka z okienkiem 

200x200x100 mm CHOINKA
BOX2308

ZOBACZ WIĘCEJ

https://paxit.pl/obwoluta-swiateczna-do-pudelka-z-okienkiem-200x200x100#168=293
https://paxit.pl/obwoluta-swiateczna-do-pudelka-z-okienkiem-200x200x100#168=284


350x200x100 mm
PUDEŁKA Z OKIENKAMI

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


450x300x100 mm
PUDEŁKA Z OKIENKAMI

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


300x300x100 mm
PUDEŁKA Z OKIENKAMI

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


OKIENKO CHOINKA
PUDEŁKA Z OKIENKAMI

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

DEDYKOWANE OPAKOWANIE WYSYŁKOWE
w naszej ofercie również:

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#


NADRUK ŚNIEŻYNKI
PUDEŁKA Z OKIENKAMI

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

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

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#


NADRUK ŚNIEŻYNKI
PUDEŁKA Z OKIENKAMI

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

https://paxit.pl/pudelko-swiateczne-fasonowe-z-okienkiem-300x300x100-mm-z-bialym-nadrukiem-sniezynki


AKCESORIA
PUDEŁKA Z OKIENKAMI

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

typ markera: permanentny

szerokość linii: ok. 0,8 mm

dostępne kolory: srebrny, złoty

dodatkowe cechy: bezwonny, szybkoschnący

Permanentne markery 
metaliczne BIC 
srebrny i złoty 

ZOBACZ WIĘCEJ

typ markera: permanentny

szerokość linii: ok. 1,8 mm

dostępne kolory:
czarny, zielony, niebieski, 

czerwony

dodatkowe cechy: bezwonny, szybkoschnący

Permanentne markery 
BIC w 4 kolorach 

ZOBACZ WIĘCEJ

https://paxit.pl/sznurek-jutowy
https://paxit.pl/materialy-do-pakowania/markery
https://paxit.pl/materialy-do-pakowania/markery


AKCESORIA
PUDEŁKA Z OKIENKAMI

typ papieru kraftliner

dostępne opakowania: 250 g i 1 kg

dostępne kolory: naturalny, żółty, zielony, 

czarny, kremowy, 

pomarańczowy, różowy, 

niebieski, czerwony

Ozdobne wypełniacze 

ZOBACZ WIĘCEJ

NOWE KOLORY WKRÓTCE!

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


AKCESORIA
PUDEŁKA Z OKIENKAMI

Naklejki okrągłe 90 mm

ZOBACZ WIĘCEJ

średnica naklejki: 90 mm

surowiec: folia PP SILVER

kształt naklejki: okrągła

typ: samoprzylepna

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


AKCESORIA
PUDEŁKA Z OKIENKAMI

Naklejki
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUPY

ZOBACZ WIĘCEJ

średnica naklejki: 45 mm

kształt naklejki: okrągła

typ: samoprzylepna

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


AKCESORIA
PUDEŁKA Z OKIENKAMI

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


AKCESORIA
PUDEŁKA Z OKIENKAMI

Torby papierowe 

ZOBACZ WIĘCEJ

typ papieru: kraft

gramatura: 80 g/m²

dostępne wymiary: 180x80x210 mm, 250x110x320 mm,

320x170x390 mm, 340x200x350 mm,

450x160x480 mm

https://paxit.pl/materialy-do-pakowania/torby-papierowe


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/

