
 

                    NOWOŚCI !!!NOWOŚCI !!!NOWOŚCI !!!NOWOŚCI !!!    
Trzyczęściowy elastyczny mechanizm archiwizacyjny  z 
tworzywa umożliwia przechowywanie i łatwy dostęp do 
dokumentów. Dokumenty w ramach akt mogą być 
wyjmowane i dodawane w każdej pozycji (jak w 
mechanizmach  dźwigniowych). Długie wąsy 100mm 
gwarantują dużą pojemność akt, a elastyczna konstrukcja 
pozwala im rozrastać się w trakcie użytkowania przez co nie 
archiwizujemy „pustej przestrzeni” jak w segregatorze. 
Płytka blokująca ciasno dociska dokumenty,  a sztywne 
uszko o ramionach 55mm umożliwia łatwy dostęp do 
dokumentu w ramach akt. 

TTTTube Clipube Clipube Clipube Clip    

Dwuczęściowy sztywny klips archiwizacyjny z tworzywa 

umożliwia archiwizację ciężkich dokumentów. Długie wąsy 
archiwizacyjne 100mm pozwalają przechowywać dużą ilość 
dokumentów, a płytka umożliwia ich zabezpieczenie i 
zapięcie. Elastyczna konstrukcja pozwala im rozrastać się w 
trakcie użytkowania przez co nie archiwizujemy „pustej 
przestrzeni” jak w segregatorze. 

 

                                                                Snap ClipSnap ClipSnap ClipSnap Clip 

                       

Dwuczęściowy metalowy mechanizm do archiwizowania 
dokumentów. Umożliwia archiwizację ciężkich dokumentów. 
Długie wąsy archiwizacyjne w formie sprężynek zapinane są 
na metalowej przekładce, przez co dociskają archiwizowane 
elementy. Elastyczna konstrukcja pozwala im rozrastać się w 
trakcie użytkowania przez co nie archiwizujemy „pustej 
przestrzeni” jak w segregatorze. 

 

 

        Mechanizm sprężynkowyMechanizm sprężynkowyMechanizm sprężynkowyMechanizm sprężynkowy    

 

 

 

 

      SPIRAL Sp. z o.o. 
                 Tel.  +48.61.817-31-39 

      Jasin, ul.Wrzesińska 181                   Fax   +48.61.651-11-66                                                           

      62-020 SWARZĘDZ www.spiral.com.pl            spiral@spiral.com.pl                                



 

 

TECZKO SKOROSZYT TECZKO SKOROSZYT TECZKO SKOROSZYT TECZKO SKOROSZYT         UNIVERSAL 2000UNIVERSAL 2000UNIVERSAL 2000UNIVERSAL 2000    

Zawieszany, wykonany z grubego kartonu 230g/m2, w kolorze beżowym,  z tekturową listwą do opisu 

dokumentów, z mechanizmem skoroszytowym przeznaczonym do archiwizacji bardzo dużej ilości 

dokumentów. 
OPIS INDEKS 

Teczko skoroszyt zawieszany z mechanizmem do archiwizowania typu TUBE CLIP 02100 

Teczko skoroszyt zawieszany z  mechanizmem do archiwizowania typu SNAP CLIP  02200 

Teczko skoroszyt zawieszany ze sprężynowym mechanizmem do archiwizowania 02300 

Tradycyjny z mechanizmem do archiwizowania typu TUBE CLIP 02100T 

 

 

 

02100 Teczko skoroszyt                               02200 Teczko skoroszyt                     02300   Teczko skoroszyt 

z elementem Tube Clip  Z elementem Snap Clip z elementem sprężynkowym 

 

 

 

 

2500 teczko skoroszyt                                2600 teczko skoroszyt                          2700 teczko skoroszyt                                          

z  mechanizmem Tube Clip, dno 5cm     z mechanizmem Snap Cli, dno 5cm    z mechanizmem sprężynkowym, dno 5cm  

 

zawieszany wykonany z grubego kartonu 230g/m2, w kolorze beżowym,  z tekturową listwą do opisu 

dokumentów, z mechanizmem skoroszytowym przeznaczonym do archiwizacji bardzo dużej ilości 

dokumentów. Z szerokim dnem 5cm 
OPIS INDEKS 

Teczko skoroszyt zawieszany z mechanizmem do archiwizowania typu TUBE CLIP, dno 5cm 02500 

Teczko skoroszyt zawieszany z  mechanizmem do archiwizowania typu SNAP CLIP, dno 5cm  02600 

Teczko skoroszyt zawieszany ze sprężynowym mechanizmem do archiwizowania, dno 5cm 02700 

Tradycyjny z mechanizmem do archiwizowania typu TUBE CLIP, dno 5cm 02500T 
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