
Binnenkant

De buitenzijde van de brievenbusdoos is herkenbaar aan 
de naden die als het ware op het karton liggen. Ga je de 
brievenbusdoos vouwen dan dienen deze niet zichtbaar te 
zijn. 
De strakke naden van de brievenbusdoos bevinden zich 
dan aan de binnenzijde van de brievenbusdoos.

Hoe te vouwen:
Buig de te vouwen kleppen 1x rus�g naar binnen zodat ze voor gebo-
gen zijn. De kortste flapjes (1) dienen naar binnen gebogen te worden. 
Vervolgens flap je de bredere zijkanten (2) om naar binnen, deze 
komen dan over de korte flapjes heen te zi�en. De brede zijkanten (3) 
kunnen middels de nokjes in de inkeping gedrukt worden.
Vervolgens ga je verder met de klep. De 2 bredere flappen aan de 
zijkant van de bovenklep (4) moeten aan de binnenzijde komen te 
zi�en van de brievenbusdoos. De 2 kleine flapjes aan de bovenklep (5)  
duw je in de voorzijde in de zij inkepingen van de brievenbusdoos.
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Buitenkant



Inside

You can recognize the outside of your mailer box by the fold lines 
which seem to be lying ‘on top of the carton’ of the unassembled 
box sheet.
When you start folding the box, the outside must be faced down-
wards.
The small incised fold lines are located at the inside of the box.
This side should be up if you start folding the box.

How to fold:
Fold each line gently to the inside. It will facilitate the next steps. Do not 
press the folding lines with too much strength. The fold angle should 
not be bigger than 90-degrees.
Fold the small flaps (parts 1) to the inside and toward parts 2.
A�er that, you fold the side walls (2) around the small flaps. 
Next step is to tuck the side wall (3) into the notches. The extended 
parts should fit into the slit into the bo�om.
You fold the 2 flaps (4) to the inside of the box.
Lastly,  the two small wings (5) fit into the side panels.

1 1

1 2

3

4 5

542

3

1

Outside


