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IRATKEZELÉSI FELHASZNÁLÁSOKRA CÉLZOTT MEGOLDÁS

Szilárd és könnyű alumínium dobozok, 0,8mm
vastag lemezből mappák és iratgyűjtők tárolásához.
Egyedi doboz, célzottan iratkezelési alkalmazásokra
fejlesztve. A speciális támasztó-/tartó profilok
lehetővé teszik a mappák és iratgyűjtők áttekinthető,
biztonságos tárolását vagy szállítását. A levehető
tető akadálymentes és gyors hozzáférést biztosít.
Ideális iratok és mappák tárolásához és szállításához
irattári vagy mobil felhasználásra, mint pl. vásárokon,
kiállításokon vagy bárhol.
2 sztenderd méretben + egyedi méretekben
ajánlatkérésre.

Ez a sorozat archiválási, iratkezelési
megoldásokra fejlesztett alumínium dobozokból
áll, iratok és mappák biztonságos tárolásához,
irattári vagy mobil alkalmazásra.
A BB 345 sorozat 2 méretből áll 46 és 70 literes
térfogatban. Amennyiben ezek egyike sem felel
meg igényeinek, egyedi méretben is elkészítjük.
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Az előnyökről részletesen – műszaki specifikáció:
• Praktikus alumínium doboz. 0.8 mm vastag
alumínium lemezből irattárazási megoldásokra.
• 2 sztenderd méret, optimális megoldás
archiválási feladatokra irattári vagy mobil
használatra.
• A doboz 75mm-es széles mappák, 50mmes keskeny mappák, valamint beakasztós
iratgyűjtők tárolására alkalmas.
• 2 speciális támasztó-/tartó profil mindkét
oldalon, iratgyűjtő mappák megtámasztásához,
illetve beakasztós iratgyűjtők megtartásához.
• Speciális rögzítő fülek, biztonsági övvel történő
bekötéshez autóban való szállításhoz.
• A levehető tető biztosítja a dobozban
tárolt dokumentumokhoz való gyors és
akadálymentes hozzáférést.
• Korrózióálló, speciális zsanérok segítségével
a tető jobbra elcsúsztatva eltávolítható. A
zsanér tartófüle biztosítja a tető megfelelő
nyílásszögét és tartja a tetőt nyitott állapotban.
• Alumínium profil biztonsági rugós fogantyúk,
visszacsapó rugóval és műanyagozott
fogórésszel.
• Békazár alumínium/rozsdamentes acél
elemekből, 40mm széles. Korrózióálló,
hengerzár-, plomba- és lakat (6mm
lakatkengyel átmérőig) felszereléséhez
felkészítve.
• Körbefutó merevítő bordák + sarokbordák.
• A köpenylemez nagy teherbírású, Tox
szegecselt (átnyomásos szegecseléssel),
hézagmentes, sík átlapolású illesztéssel.
• Gumi tömítő profil a köpeny felső
keretprofiljában víz és por elleni védelemhez.
• Tető keretprofil és a köpenylemez Tox
szegecselt (átnyomásos szegecseléssel),
minden más illesztés vakszegecsekkel.
• 95-100° tető nyílásszög.
• Eltávolítható védőfólia a tetőn a karcolások
elleni védelemhez.
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A részletek erejéből megvalósult egyenszilárdság - Oﬃce Box BB 345
AZ ÖN ELŐNYE: CÉLZOTT ÉS GAZDASÁGOS ALKALMAZÁS
Terméket sokan kínálnak. Mi megoldásokat szállítunk.
Megoldásokat, melyek minden részletét teljesítményre terveztünk.
Se többet, se kevesebbet – ez termékeink lényege.

Fogantyúk
Alumínium profil
biztonsági rugós
fogantyúk, visszacsapó
rugóval és műanyagozott
fogórésszel.

Szegecsek
Tető keretprofil és
a köpenylemez Tox
szegecselt (átnyomásos
szegecseléssel), minden más
illesztés vakszegecsekkel.

Békazár alumínium/rozsdamentes acél elemekből,
40mm széles.
Korrózióálló, hengerzár-, plomba- és lakat (6mm
lakatkengyel átmérőig) felszereléséhez felkészítve.

Rögzítő fülek
Speciális rögzítőfülek,
biztonsági övvel történő
bekötéshez autóban való
szállításhoz.

Védőfólia
Eltávolítható védőfólia a
tetőn a karcolások elleni
védelemhez.

Zsanérok
A speciális zsanérok
segítségével a tető
jobbra elcsúsztatva
eltávolítható. A zsanér
tartófüle biztosítja a tető
megfelelő nyílásszögét
és tartja a tetőt nyitott
állapotban
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Támasztó-/tartó profilok
2 speciális támasztó-/
tartó profil
mindkét oldalon,
iratgyüjtő mappák
megtámasztásához,
illetve beakasztós
iratgyűjtők
megtartásához.

Tömítőprofil
Gumi tömítő profil a köpeny felső keretprofiljában víz
és por elleni védelemhez.

Levehető tető
A levehető tető biztosítja
a dobozban tárolt
dokumentumokhoz való
gyors és akadálymentes
hozzáférést.

Nagy teherbírású hegesztett illesztések
A köpenylemez nagy teherbírású, Tox szegecselt
(átnyomásos szegecseléssel), hézagmentes, sík
átlapolású illesztéssel.

Alkalmazási példák
A doboz 75mm-es
széles mappák, 50mmes keskeny mappák,
valamint beakasztós
iratgyűjtők tárolására
alkalmas.
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BB 345 400x400x290mm ’kis’ kapacitás
Max. 5db 75mm-es,
széles mappához

Max 7db 50mm-es
keskeny mappához

BB 345 600x400x290mm ’nagy’ kapacitás
Max. 8db 75mm-es,
széles mappához

Max 10db 50mm-es
keskeny mappához

Méretválaszték Oﬃce Box BB 345
TOVÁBBI MÉRETEK AJÁNLATKÉRÉSRE LEHETSÉGESEK

kg
TÍPUS

Cikkszám

Belméretek
mm (HxSZxM)

Külméretek
mm (HxSZxM)

Űrtartalom

Súly

BB 345

10210121

400x400x290

440x440x320

46L

3,7

BB 345

10210122

600x400x290

640x440x320

70L

4,6

Kiegészítők

MELYEK A DOBOZT KOMPLETT CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSSÁ EGÉSZÍTIK KI
Nem pusztán üres dobozokat kínálunk, hanem egy sor hasznos kiegészítőt is.
Hengerzár, zár-szettek
A békazárak kialakítása
lehetővé teszi hengerzárak
utólagos felszerelését
a doboz lezárásához az
értékes/bizalmas tartalom megvédéséhez.
A zár szettek a következő kulcsozással rendelhetők:
- egyező kulcs szetten belül,
- egyező kulcs az összes zárhoz.
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Dokumentum tartó
A/4 v. A/5
Igény esetén alumínium
dokumentum tartók a fedél
belsejébe, amelyek lehetővé
teszik a tartalomhoz tartozó dokumentumok, mint pl.
csomagolási listák, stb. elhelyezését. A/4-es vagy A/5ös formátumban.
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Mobil: +36 30 288 6238
Telefon/Fax: +36 76 427 128
E-mail: info@alu-logic.eu
H-6000 Kecskemét, Klapka u. 22.

