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Het archief is voor u onderneming het historische geheugen dat bestaat uit divers onderdelen
zoals documenten, brochures, technische tekeningen, foto’s, digitale data dragers, hardware,
schaal modellen, boekhouding en personeel administratie.
Het bewaren van een archief neemt veel plaats in op u bedrijf, en het beheer is vaak kostelijk.
Ook onderdelen van het archief, die zelden worden geraadpleegd.
Dit deel van u archief kan u onderbrengen in een plaats besparende archiefkist.
U archief wordt veilig opgeborgen en blijft steeds voor u toegankelijk.
Op de gladde wanden van de archiefkist is een duidelijke belettering mogelijk wat de vind-
baarheid van u archiefstukken vereenvoudigd.
De archiefkist is eenvoudig en snel te verplaatsen met transpalletwagen of heftruk.
U kunt tot 8 grote kartonen archiefcontainers opslaan in de archiefkist of circa 32 archiefdo-
zen.

Archiefkist multiplex afmetingen : lengte 113,60 cm x breedte 113,60 cm x hoogte 84 cm .
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Technische beschrijving:

Materiaal: waterbestendige multiplex ( 7 lagen x 18 cm dik)
Verbinding: watervast verlijmd
Afdichting: rubber dichting voor spatwaterdichte afsluiting tussen archiefkist en deksel.
Afmetingen: Binnenafmetingen archiefkist: 110 cm x 110 cm x 74cm. Totale afmeting: ±
113,60 cm x 113,60 cm x 84 cm.
Beveiliging: afsluitbaar door stalen hoeken en stalen opspanbanden rondom de archiefkist of
afsluitbare magazijnrekken.
Verplaatsing: transpallet en heftruk.
Stapelbaar: niet stapelbaar.
Gewicht inhoudt: maximum 200 kg.
Doel: langdurige opslag.
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                         Foto hierboven:  archiefkist verplaatsbaar met een standaard transpalletwagen. 
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Binnenaanzicht archiefkist detail A gesloten naden ( de archiefkist word met een grotere nauwkeurigheid gemaakt
dan bijvoorbeeld voor een transportkist )

Archiefkist zonder deksel, hier ziet u bovenaan de rubberdichting die de kist met de deksel spatwaterdicht afsluit .
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Bovenzijde rand archiefkist detail B toont de ingewerkte rubberen dichting .

Samengevat:

 Ruimtebesparend

 Altijd toegankelijk

 Beveiligbaar tegen onbevoegde inzage en diefstal.

 Kostenbesparend.

 Gemakkelijke verplaatsbaar

 Duurzame gebruikte materialen.

 Overzichtelijk archiefbeheer mogelijk door goede leesbare belettering.
 Voor langdurig gebruik.
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Tussenlegger archiefkist

Opties:

1. Opties: Tussenlegger wordt gebruikt om het gewicht van op elkaar gestapelde archiefdozen te verdelen.
Zo voorkomt men dat de onderliggende archiefdozen worden ingedrukt door het bovenliggende
archiefdozen (nodig aantal 1 per archiefkist afm: ± 110 cm x 110 cm x 12 mm) ( aanbevolen )

2. Archiefkist in de kleuren van u bedrijf. ( alle verkrijgbare RAL kleuren )

3. Metalen hoekversterkingen 8 stuks afmetingen: Lengte totaal 35 cm ( hoek 90° graden ± 15 cm x 15 cm) x

Breedte 3 cm x Dikte ± 4mm ( aanbevolen)

4. Aanbrengen van symbolen en belettering.

Prijzen op aanvraag.

Contact:

Gerstij

Industriezone: Teutelberg (Lanklaar)

Meerkensstraat 29

B-3650 Dilsen– Stokkem

Email: info@industrie-gerstij.be
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Bezoek onze website www.industrie-gerstij.be voor actuele informatie en nieuwigheden.

http://www.industrie-gerstij.be
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