METÁLICAS EXTERIORES
METÁLICAS EXTERIORES
Uma das principais causas de deterioração de livros, documentos ou objectos museológicos é o acondicionamento incorrecto. Contudo, este tipo de deterioração
pode ser evitado. Caixas realizadas com materiais com qualidade oferecem uma
protecção eficaz contra o pó e a luz e proporcionam protecção contra danos
mecânicos que ocorram durante o transporte. Minimizam também danos em caso
de eventuais alterações nas condições-ambiente (temperatura/HR/luz), oferecem
uma protecção extra em caso de desenvolvimento de fungos ou bolores, e constituem uma primeira barreira em caso de desastres como inundações ou fogos.
Qualquer objecto deverá ser guardado individualmente, de forma a protege-lo do
pó, da luz, de flutuações nas condições-ambiente, de microrganismos ou pestes.
A qualidade do cartão utilizado no fabrico de caixas para acondicionamento de
livros ou objectos museológicos é fundamental, dado que este irá estar em contacto
com a peça durante largos anos.
O cartão utilizado em todas as caixas que apresentamos é acid-free, tem o pH
neutro, uma reserva alcalina e não apresenta lenhina na sua composição. Obedece
ainda às normas Standard DIN ISO 9706 e passou no P.A.T. (Photographic Activity
Test).

CAIXAS PARA ACONDICIONAMENTO HORIZONTAL
Caixas para acondicionamento horizontal para
montar, fornecidas desmontadas, constituidas por
uma só peça (base+tampa). A base é realizada em
cartão reforçado garantindo uma excelente rigidez após montagem.
Montagem fácil, através de encaixes (badanas)
laterais.
Cartão cinza escuro - branco, 850grs, sem peças
metálicas, sem colas ou adesivos.
Próprias para acondicionamento de documentos
gráficos e provas fotográficas,.
Dimensões disponíveis: Desde 11x8x4cm (tamanho mais pequeno) ao 62x52x6cm.
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CAIXAS PARA ACONDICIONAMENTO HORIZONTAL (SB31)
Caixas para acondicionamento horizontal, constituídas por uma só peça (base unida à tampa)
Cartão canelado cinza escuro - branco, com 3mm
de espessura, sem peças metálicas, sem agrafos.
Disponível modelo igual com lados e base reforçada, para uma estabilidade superior.
Próprias para guardar livros e documentos gráficos,
revistas, jornais, etc.
Dimensões disponíveis: 245x205x105mm;
335x268x105mm; 375x268x105mm;
395x305x105mm;: 455x355x105mm.

CAIXAS PARA ACONDICIONAMENTO HORIZONTAL (SB 21)
Caixas para acondicionamento horizontal, constituídas por duas peças (base e tampa).
Cartão canelado cinza claro - branco, com 1.6mm de
espessura, sem peças metálicas ou agrafos.
Próprias para guardar documentos gráficos, livros,
objectos museológicos, peças arqueológicas, têxteis,
etc.
Dimensões disponíveis: 260x203x105mm;
350x268x105mm; 390x268x105mm;
410x303x105mm; 470x353x105mm.
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CAIXAS ARQUIVO LOW COST
Caixa para arquivo em cartão Kraft de canelado
fino, acid-free.
Ideais para guardar grandes colecções de livros ou
documentos dado o seu baixo custo.
Vendidas em pacotes de 300 unidades.
Fornecidas desmontadas, são de montagem fácil
e intuitiva.
Dimensões: 380x160x258mm
CAIXAS-ALBUM COM ARGOLAS (SB31A)
Caixas-albúm com argolas para acondicionamento horizontal, constituídas por uma só peça
Disponíveis no tamanho A4 ou A3
Modelo standart - cartão cinza escuro - branco,
com 1.6mm de espessura. Podem ser forradas
com buckram castanho escuro, azul ou bordeaux.
Próprias para guardar bolsas com furos para
acondicionamento de fotografias, documentos,
postais, etc.

CAIXAS PARA ACONDICIONAMENTO VERTICAL (SB53)
Caixas para acondicionamento vertical de livros,
brochuras, jornais, etc.
Realizadas em cartão cinza escuro - branco, com
3mm de espessura, sem peças metálicas, sem agrafos
Constituídas por duas peças - peça interior que
encaixa na exterior, assegurando uma protecção
eficaz contra o pó e condições-ambiente.
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CAIXAS ARQUIVO (SB46)
Caixas arquivo para acondicionamento vertical de
documentos, brochuras, etc.
Realizadas em cartão canelado cinza claro branco, com 1.6mm de espessura, sem peças
metálicas
Constituídas por uma só peça

CAIXAS TUBO
Caixas tubo para acondicionamento de posters, cartazes ou todo o tipo de documentos gráficos de
grandes dimensões (mapas, plantas, desenhos, etc)
Realizadas em cartão de conservação Museu, que
cumpre a DIN ISO 9706, acid-free, sem lenhinha, pH
cerca 8.9
Podem ser utilizados como núcleo central para
envolver peças têxteis, como por exemplo, bandeiras,
tapetes, mapas, ou outras peças de colecção.
Medidas: comprimento 1mt, 2mt ou 4mt. Diâmetros
disponíveis: 75mm, 100mm, 150mm, 200mm,
250mm, 300mm, 400mm.primento 1mt, 2mt ou 4mt.
Tampas disponíveis.

