KLUG - ARKISTOKOTELOT
Korkealaatuiset saksalaiset arkistolaatikot ovat päältä vaaleanharmaita ja sisältä valkoisia. Varastointi ja
kuljetus tapahtuu litteänä, kootaan taittamalla. Ei liimasaumoja, kiinnitysnauhoja tai –nappeja. Kansi taittuu
selän varassa, materiaali tukevaa. Sarjassa on runsaasti erikokoisia laatikoita, joista pienemmät noudattavat
väljästi negatiivikokoja. Laatikot sopivat negatiivien, kuvien, kirjojen, tekstiilien ja muiden esineiden
säilyttämiseen ja kuljetukseen.
Klug noudattaa tuotteidensa valmistuksessa standardeja (ISO 9706, ISO 16245, DIN 6738:2007, LDK 24-85,
ANSI/NISO Z39.48-1992, ÖNORM A 1119), jotka varmistavat niiden sopivuuden museo- ja arkistokäyttöön.
Erityisesti valokuvien säilytykseen tarkoitetut tuotteet läpäisevät P.A.T.-testin vaatimukset. Kaikista
tuotteista annetaan pyydettäessä tarkka tekninen tietokortti.
Klug on saksalainen yhteistyökumppanimme, joka valmistaa meille pitkäaikaiseen säilytykseen ja
kuljetukseen sopivia arkistolaatikoita sekä taittokantisena (kuten alla) että irtokantisena myös
mittatilaustyönä. Laatikoita voi teettää sekä yksittäisinä kappaleina että suurina sarjoina. Tarjousta varten
tarvitsemme joko laatikon sisä- tai ulkomitat sekä tiedon, mihin käyttöön laatikko tarvitaan (vrt.
kivenlohkareita vai höyhenpuuhkia). Älä epäröi ottaa yhteyttä ja pyytää tarjousta.
•
•
•
•

100 % valkaistu selluloosa, ei kierrätys- tai puukuituja, happovapaa
neutraalit pintaliimausmateriaalit
kalsiumkarbonaattipuskuri
pH 8.0–9.5
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Yleisimmät koot löytyvät meiltä hyllytavarana.

Tuotenro

Koko (sisämitta)

2100003
2110116
2112003
2113003
2115203
2116003
2116103
2116203
2117203
2117303
2121003
3110803
2118203
2111203
3125003

160 x 125 x 25 mm
135 x 135 x 127 mm
143 x 118 x 60 mm
160 x 120 x 60 mm
195 x 146 x 60 mm
253 x 195 x 60 mm
260 x 220 x 100 mm
275 x 220 x 70 mm
313 x 260 x 60 mm
315 x 290 x 55 mm
320 x 232 x 60 mm
350 x 235 x 60 mm
425 x 302 x 60 mm
440 x 340 x 35 mm
516 x 414 x 60 mm

Materiaali
mm
MW 1.6
MW 1.6
MW 1.6
MW 1.6
MW 1.6
MW 1.6
MW 1.6
MW 1.6
MW 1.6
MW 1.7
MW 1.6
FW 3.0
MW 1.6
MW 1.6
FW 3.0

Hinta à (€)
matala laatikko, lähinnä 10 x 15
erillinen kansi, ei saranamalli
lähinnä kokoa 9 x 12, 9 x 13
lähinnä kokoa 10 x 15 cm
lähinnä kokoa 13 x 18
lähinnä kokoa 18 x 24
lähinnä kokoa 20 x 25
lähinnä kokoa 20 x 26
lähinnä kokoa 24 x 30
koolle A4
foliokoolle
lähinnä kokoa 30 x 40
koolle A3
lähinnä kokoa 40 x 50

6,50 (5,24)
6,85 (5,52)
5,25 (4,23)
5,80 (4,68)
6,30 (5,08)
6,50 (5,24)
8,10 (6,53)
8,30 (6,69)
8,00 (6,45)
9,25 (7,46)
6,30 (5,08)
9,00 (7,26)
9,80 (7,90)
10,00 (8,06)
21,00 (16,94)

KLUG-KIERREKANSIOT
Tiivis arkistolaatikko on Klugin arkistolaatikkosarjaan
kuuluva tuote, jonka materiaali on sama kuin muissakin
Klugin arkistolaatikoissa; se läpäisevät mm. P.A.T—
standardin (Photographic Activity Test) ja soveltuu
valokuvamateriaalin ja myös muun arkistoaineiston
pitkäaikaiseen säilytykseen.
•
•
•
•

100 % valkaistu selluloosa, ei kierrätys- tai
puukuituja, happovapaa
neutraalit pintaliimausmateriaalit
kalsiumkarbonaattipuskuri
pH 8.0–9.5
Tuotenro
652899

Hinta
20,50 € (16,53 €)
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KLUG-ARKISTOKANSIOT
Ohuemmasta materiaalista valmistetut kansiot. Kansioissa ovat päälle taittuvat läpät ja reunoissa valmiit
taitokset puolen cm:n välein siten, että maksimisyvyys on 30 mm. Arkistokartonki 240 g/m², väri harmaa.
Tuotenro

Koko (sisämitta) mm

Hinta à (€)

0484
0485

345 x 230 x 30 mm
318 x 230 x 30 mm

240 g/m², foliokoolle
240 g/m², koolle A4

1,45 (1,17)
1,30 (1,05)

04823902

385 x 275 x 30 mm

330 g/m²

9,90 (7,98)

Myös lukuisia muita kokoja, joita tilataan toiveiden mukaan.

Suluissa hinta ilman arvonlisäveroa (24 %). Hinnasto 21.4.2020.
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