MUUT SUOJAKUORET
•

paperiset kolikkotaskut, 100 kpl / pakkaus
- läpällinen yksittäinen tasku, jonka koko on 50 x 50
mm
- materiaali happovapaata arkistopaperia
tuotenumero: 2876
à 10,60 € (8,55 €)

•

polyesteritaskut (Mylar / Melinex)
- erittäin korkealaatuinen kirkas, haitallisia aineita erittämätön kalvo
- taskun yksi lyhyempi sivu avoin
- valokuvien, postikorttien, piirrosten tms. edustavaan esittelyyn ja esillepanoon
- pakkauskoko 25 kpl
- vahvuus 75µm
koko: 107 x 132 mm
valokuvakoko
tuotenumero: 25650504
à 19,50 € (15,73 €) 25 kpl/pkt
koko: 220 x 307 mm, A4-arkille
tuotenumero: 2565475
à 37,60 € (30,32 €) 25 kpl/pkt
koko: 286 x 362 mm, printtikoko
tuotenumero: 25651411
à 46,20 € (37,26 €) 25 kpl/pkt
koko: 307 x 430 mm, A3-arkille
tuotenumero: 2565375
à 65,10 (52,50 €) 25 kpl/pkt
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•

A4-polypropyleenitaskut, joissa rei’itys kansiosäilytystä varten
- kirkas ja hapoton muovi
- pehmeä, taipuisa materiaali
- arkin koko: 302 x 235 mm
- taskun koko: 300 x 217 mm
- pakkaus: 100 arkkia
tuotenumero: 252500A4
à 54,60 (44,03 €)

•

Print Filen valmistamat propyleenitaskut sopivat
kehystettyjen diojen ja negatiivien pitkäaikaiseenkin
säilytykseen. Arkistolaatuinen propyleeni on kirkasta, eikä se
sisällä haitallisia kemikaaleja, pehmentimiä, liuottimia tai
katalyytteja. Materiaali on happovapaa, ja on läpäissyt
säilytysstandardin (The Photographic Activity Test PAT, ANSI
IT9.2).
Kysy myös muita kokoja.
diaformaatti: kinofilmi (diakotelon koko 5 x 5 cm)
20 taskua / arkki
arkin koko: 295 x 238 mm
100 arkkia
Tuotenumero: 25252220
à 68,25€ (55,04 €)
diaformaatti: rullafilmi 6 x 6 cm
12 taskua / arkki
arkin koko: 303 x 251 mm
100 arkkia
Tuotenumero: 25252512

•

à 68,25€ (55,04 €)

Print Filen arkistolaatuinen polypropyleenitasku,
jossa rei’itys kansiosäilytystä varten. Läpäissyt PAT-testin
(The Photographic Activity Test PAT, ANSI IT9.2).
4 taskua / arkki. Arkin koko: 284 x 235 mm
Kappaleittain
Tuotenumero: 25254544-1
Pakkaus 100 arkkia Tuotenumero: 25254544

à ,0,70 € (0,56 €)
à 45,00 € (36,29 €)

Suluissa hinta ilman arvonlisäveroa (24 %). Hinnasto 1.5.2018.
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