
Archiválás és tárolás

Esselte Speedbox
Az időhatékony archiválás 

Az Esselte Speedbox dobozok könnyen és gyorsan összeállíthatók, 

így időt és energiát takarítanak meg. Mindössze 5 másodperc és

máris használatra kész. Ilyen egyszerű! 

ÚJDONSÁG: Gyorsan összeállítható
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Nyomja össze!

ÚJ VIVIDA SZÍNEK

A LEGNÉPSZERŰBB
Esselte Standard archiváló dobozok

Az Esselte Standard dobozokba évente több millió dokumentumot

archiválnak le bankokban, egészségügyi intézményekben,

a magán- és közszférában egyaránt.  

Megnevezés Méret (mm)

Sz X Ma x Mé

Cikkszám

Standard archiváló dobozok

A 100 mm gerinc 350 x 100 x 250 305-1316

305-1319

305-1317

305-1318

305-1302

80 mm gerinc 350 x 80 x 250 305-1311

305-1314

305-1312

305-1313

305-1301

150 mm gerinc 350 x 150 x 250 305-1303

200 mm gerinc 350 x 200 x 248 305-1304

Standard tároló- és szállítódobozok

D Iratrendezők számára (kapacitás: 6 db 75/80 mm

gerincszélességű iratrendező vagy iratpapucs )

338 x 306 x 525 305-1330

C Felfele nyíló tetővel (kapacitás: 6 db 80 mm vagy 

5 db 100 mm gerincszélességű doboz)

556 x 374 x 260 305-1336

Előre nyíló tetővel (kapacitás: 6 db 80 mm vagy

5 db 100 mm gerincszélességű doboz)

530 x 265 x 368 305-1337

RECYCLABLE
RECYCLED

D

A

C
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Megnevezés Méret (mm)

Szé x Ma x Mé

Cikkszám

A 80 x 350 x 250 305-1445

B 100 mm gerinc 100 x 350 x 250 305-1446

C 150 mm gerinc 150 x 350 x 250 305-1447 

80 mm gerinc felfele nyíló tetővel 80 x 350 x 250 305-1448

Esselte Speedbox archiváló dobozok 

Gyorsan, 5 másodperc alatt összeállítható

A dupla zárófül megakadályozza a doboz véletlenszerű kinyílását és 
megerősíti a kihúzólyukat

A4 méretű dokumentumokhoz és mappákhoz 

100%-ban újrahasznosított és 100%-ban újrahasznosítható karton
alapanyag

FSC minősített

RECYCLABLE
RECYCLED

D

B



Archiválás és tárolás

Design és kivitelezés  
a fenntarthatóság jegyében

Megnevezés Méret (mm)

Szé X Ma x Mé

Cikkszám

Eco archiváló dobozok

A 80 mm gerinc 327 x 80 x 233 305-1453

100 mm gerinc 327 x 100 x 233 305-1454

Eco tároló-és szállítódobozok

B Felfele nyíló tetővel (kapacitás: 5 db Eco

80 vagy 4 db Eco 100 doboz)

439 x 345 x 242 305-1455

C Iratrendezők számára (kapacitás: 5 db

75 mm gerincszélességű iratrendező)

439 x 340 x 259 305-1457

D Előre nyíló tetővel (kapacitás: 5 db Eco

80 vagy 4 db Eco 100 doboz)

427 x 305 x 343 305-1456
C

B

Megnevezés Méret (mm)

Szé x Ma x Mé

Cikkszám

E
dokumentumokhoz

355 x 252 x 193 305-1449

F Közepes méretű, felfele nyíló tetővel

(kapacitás: 3 db 100 mm vagy 2 db 150 mm

gerincszélességű doboz)

367 x 325 x 263 305-1450

Nagyméretű, felfele nyíló tetővel (ka-

pacitás: 5 db 80 mm vagy 4 db 10 mm 

gerincszélességű doboz)

433 x 364 x 263 305-1451

G Iratrendezők számára (kapacitás: 5 db

75 mm gerincszélességű iratrendező )

392 x 334 x 301 305-1452

ÚJDONSÁG: Gyorsan összeállítható
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Esselte Eco dobozok

Az Eco dobozok költséghatékony megoldást kínálnak 

a dokumentumok archiválásához és emellett 

óvják környezetünket is.

100%-ban újrahasznosított (85%-ban kommunális hulladékból
előállított) és 100%-ban újrahasznosítható karton alapanyag

Esztétikus, környezetbarát festékkel készült mintázat

Fenntarthatóság a gyártási folyamatban (kevesebb hulladék a gyártás 
és szállítmányozás során)

FSC minősített

RECYCLABLE
RECYCLED
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Nyomja össze!

Esselte Speedbox tároló-
és szállítódobozok

Gyorsan, 5 másodperc alatt összeállítható

Megerősített oldalfalak és talp 

A4 méretű dokumentumokhoz és mappákhoz

Ideális dokumentumok és egyéb irodai kiegészítők  szállításához 
megbeszélésekre, prezentációkra

100%-ban újrahasznosított és 100%-
ban újrahasznosítható karton alapanyag

FSC minősítés RECYCLABLE
RECYCLED
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06 Iratrendezés » Tárolódoboz

rendelési kód méret szín csomagolási egység

305-1341 301 x 520 x 245 mm kék-fehér 2 db/csomag

• fényes felület  tárolódoboz kék-fehér csíkozással az oldalán, és kék tet vel • emelés-
hez kialakított nyílásokkal • egyszer  és gyors összeállíthatóság

Esselte Zebra tárolódoboz

rendelési kód méret szín csomagolási egység

305-1351 310 x 520 x 245 mm natúr-kék 2 db/csomag

• karton tárolódoboz extra er s (max. 30 kg) teherbírással • emeléshez kialakított nyílá-
sokkal • egyszer en és gyorsan összeállítható

Esselte Jumbo tárolódoboz

rendelési kód méret szín csomagolási egység

238-4579 fehér 1 db/doboz

238-4580 fekete 1 db/doboz

238-4581 lakkfény  sötétkék 1 db/doboz

238-4582 lakkfény  rózsaszín 1 db/doboz

238-4583 lakkfény  zöld 1 db/doboz

238-4584 lakkfény  narancs 1 db/doboz

• archiváló doboz CD-k számára • összehajtható, így helytakarékosan tárolható • cím-
ketartóval a tartalom könny  beazonosításához • a laminált felület tartós használatot 
tesz lehet vé • modern formatervezésének köszönhet en jól mutat otthon és irodában 
egyaránt • kapacitás: 30x hagyományos tok, 60x vékony tok vagy 165x papírtasakos CD

Leitz Click & Store CD- tárolódoboz

rendelési kód méret szín csomagolási egység

238-4585 fehér 1 db/doboz

238-4586 fekete 1 db/doboz

• archiváló doboz CD-k számára • összehajtható, így helytakarékosan tárolható • cím-
ketartóval a tartalom könny  beazonosításához • a laminált felület tartós használatot 
tesz lehet vé • modern formatervezésének köszönhet en jól mutat otthon és irodában 
egyaránt • kapacitás: 22x hagyományos tok, 44x vékony tok.

Leitz Click & Store DVD- tárolódoboz

MIN.

1
csomag

MIN.

1
csomag
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06Iratrendezés » Tárolódoboz, okmánytartó henger

rendelési kód méret szín csomagolási egység

238-4587 A/5 fehér 1 db/doboz

238-4588 A/5 fekete 1 db/doboz

238-4589 A/5 lakkfény  kék 1 db/doboz

238-4590 A/5 lakkfény  rózsaszín 1 db/doboz

238-4591 A/5 lakkfény  zöld 1 db/doboz

238-4592 A/5 lakkfény  narancs 1 db/doboz

• univerzális archiváló doboz A5 méretben • összehajtható, így helytakarékosan tárolható 
• címketartóval a tartalom könny  beazonosításához • a laminált felület tartós haszná-
latot tesz lehet vé • modern formatervezésének köszönhet en jól mutat otthon és irodá-
ban egyaránt • könnyen összeállítható • kiváló stabilitás az új, továbbfejlesztett konstruk-
ciónak köszönhet en • helytakarékos megoldás - az irodákban megszokott méretekhez 
igazodó dobozméret (A5 méret számára).

Leitz Click & Store A/5 tárolódoboz

rendelési kód méret szín csomagolási egység

238-4593 A/4 fehér 1 db/doboz

238-4594 A/4 fekete 1 db/doboz

238-4595 A/4 lakkfény  kék 1 db/doboz

238-4596 A/4 lakkfény  rózsaszín 1 db/doboz

238-4597 A/4 lakkfény  zöld 1 db/doboz

238-4598 A/4 lakkfény  narancs 1 db/doboz

• Univerzális archiváló doboz A4 méretben • összehajtható, így helytakarékosan tárol-
ható • a laminált felület tartós használatot tesz lehet vé • modern formatervezésének 
köszönhet en jól mutat otthon és irodában egyaránt • az er s fém füleknek köszönhe-
t en könnyen hordozható • az új  továbbfejlesztett konstrukció kiváló stabilitást biztosít 
• könnyen összeállítható • címketartóval a tartalom könny  beazonosításához • az iro-
dákban megszokott méretekhez igazodó dobozméret (A4 méret számára)

Leitz Click & Store A/4 tárolódoboz

rendelési kód méret szín csomagolási egység

238-4599 A/3 fehér 1 db/doboz

238-4600 A/3 fekete 1 db/doboz

• univerzális archiváló doboz A3 méretben • összehajtható, így helytakarékosan tárolható 
• címketartóval a tartalom könny  beazonosításához • a laminált felület tartós haszná-
latot tesz lehet vé • modern formatervezésének köszönhet en jól mutat otthon és iro-
dában egyaránt • könnyen összeállítható • az er s fém füleknek köszönhet en könnyen 
hordozható • az új  továbbfejlesztett konstrukció kiváló stabilitást biztosít • az irodákban 
megszokott méretekhez igazodó dobozméret (A3 méret számára)

Leitz Click & Store A/3 tárolódoboz

rendelési kód méret szín csomagolási egység

310-9003 73x490mm natúr-kék 10 db/csomag

310-9005 52x700mm 21 db/csomag

310-9011 99x700mm 5 db/csomag

310-9015 99x1000mm 5 db/csomag

• rajzok, iratok tárolására, szállítására szolgáló termék • er s karton anyagból • m -
anyag végzárókkal

Okmánytartó henger

MIN.

1
db

, y g

A/5

A/4

A/3


