CAIXAS EM CARTÃO ACID-FREE
CAIXA DE CARTÃO COM FRENTE REBATÍVEL
Caixas de cartão acid-free de 1.5mm de espessura, sem
lenhina, com reserva alcalina, para acondicionamento
horizontal.
Frente rebatível para acesso fácil à documentação no
interior.
Ideais para acondicionamento de gravuras, fotografias,
partituras, documentação avulsa.
Disponíveis em cartão cinza/branco ou creme.
Cantos reforçados para permitir a sobreposição de 2 a 3
caixas
.
Dimensões disponíveis para caixas cinza: 267 x 216 x
76mm; 318 x 241 x 76mm; 305 x 394 x 76mm; 381 x 267
x 76mm; 381 x 292 x 76mm; 368 x 470 x 76mm; 521 x
419 x 38mm; 521 x 419 x 76mm; 622 x 521 x 38mm; 622
x 521 x 76mm.
Dimensões disponíveis para caixas creme: 267 x 216 x
38mm; 267 x 216 x 76mm; 381 x 292 x 76mm; 394 x 292
x 38mm; 368 x 470 x 76mm; 470 x 368 x 38mm; 521 x
419 x 76mm.

CAIXAS PARA JORNAIS
Caixas de cartão acid-free de 1.5mm de espessura,
sem lenhina, com reserva alcalina, para acondicionamento horizontal.
Próprias para acondicionamento de jornais.
Disponíveis em cartão cinza/branco.
Cantos reforçados para permitir a sobreposição de 2
caixas.
Dimensões disponíveis: 381 x 559 x 51mm; 559 x 381 x
89mm; 457 x 330 x 76mm; 483 x 635 x 64mm; 521 x
622 x 76mm; 584 x 787 x 76mm.

CAIXAS EM CARTÃO ACID-FREE
CAIXAS PARA REVISTAS
Caixas de cartão acid-free de 1.5mm de espessura, sem
lenhina, com reserva alcalina, realizadas numa só peça
(base e tampa unidas).
Ideais para acondicionamento de colecções de revistas.
Disponíveis em cartão cinza/branco.
Cantos reforçados para permitir a sobreposição de 2 a 3
caixas.
Dimensões disponíveis: 219 x 159 x 76mm; 235 x 165 x
64mm; 311 x 229 x 76mm; 387 x 260 x 76mm; 438 x 292
x 83mm.
CAIXAS PARA NEGATIVOS
Caixas de cartão acid-free cinza/branco sem lenhina, com
cantos reforçados, para acondicionamento de documentos, fotografias ou placas de vidro.
Tampa rebatível de grande abertura que facilita o acesso
ao interior.
Disponíveis em cartão cinza/branco, nos seguintes formatos:
6x9cm - 23x12x9cm - 80 placas por caixas
9x12cm - 15x12x11cm - 30 placas por caixas
13 x 18cm - 21x10x15.5cm - 25 placas por caixas
18 x 24cm - 27x7x20cm - 20 placas por caixas
24 x 30cm - 33x6x26.5cm - 15 placas por caixa
CAIXAS - ALBÚM
Caixa-albúm de cartão acid-free com 1300grs, cinza/branco, com interior revestido com reserva alcalina de
3% carbonato de cálcio.
Ideais para acondicionamento de colecções muito consultadas de negativos, postais, fotografias, slides, documentação avulsa, etc.
Disponíveis em cartão cinza/branco, com 3 ou 4 argolas.
Cantos reforçados para permitir a sobreposição de 2 a 3
caixas.

CAIXAS EM CARTÃO ACID-FREE
CAIXAS PARA LANTERNAS
Caixas de cartão acid-free, sem lenhina, com
cantos reforçados, constituindo uma
excelente opção para o acondicionamento de
colecções raras de lanternas de vidro ou
negativos de vidro.
Disponíveis em cartão creme.
Dimensões disponíveis: 114 x 95 x 127mm.

CAIXAS PARA POSTAIS
Caixas em cartão acid-free, sem lenhina, com cantos
reforçados, para acondicionamento de colecções de
postais.
Fornecidas com intercalares em cartão acid-free para
organização por temática ou outra.
Disponíveis em cartão cinza/branco.
Dimensões disponíveis: 16x25x13cm.
CAIXAS WELLBOX
Caixas em cartão acid-free, cinza, prontas a montar.
Disponível em variados tamanhos - de 21x26cm até
60x80cm, com 6 cm de altura.
Muito estáveis, graças aos 3mm de espessura do
cartão.
Livres de ácidos e de lenhinha e com reserva alcalina.
São as caixas ideais para acondicionar fotografias,
documentos, etc.
Passaram no P.A.T.
CAIXAS EM POLIPROPILENO
PARA GRANDES FORMATOS
Caixas em cartão acid-free, cinza, prontas a montar.
Disponível em variados tamanhos - de 21x26cm até
60x80cm, com 6 cm de altura.
Muito estáveis, graças aos 3mm de espessura do cartão.
Livres de ácidos e de lenhinha e com reserva alcalina.
São as caixas ideais para acondicionar fotografias, documentos, etc.
Passaram no P.A.T.

