Mappesystemer
Kvalitet - service - sikkerhet

Komplette mappesystemer

NKJ-MAPPEN
En mappe for personarkiv registrert etter fødselsdato.
Saksmappe for registrering etter dato.
Fargekoding gir rask oversikt og hindrer feilarkivering.
Meget rask og enkel i bruk.
Hyllearkivering – tallrekke i front benyttes.
Skuffarkivering – tallrekke på toppen benyttes.
Brukes av bl.a. Rikshospitalet – Oslo trygdekontor m.v.

ROKLA-MAPPEN
En ideell saksmappe for stående arkivering.
Hyllearkivering med al. list og merking i front (som på bildet).
Skuffarkivering med al. list og merking på toppen.
Lett å merke og meget lett lesbar når den står i hylle eller i skuff.
Sterk kartong og aluminiumslist sikrer lang levetid.
Brukes av mange av landets folkeregistre, trygdekontorer og ligningskontorer.

STANDARD HENGEMAPPE
Vanlig hengemappe for arkivering i skap og reoler.

TMG MAPPEN
Et av Norges mest populære mappesystemer. Utrolig slitesterk og enkel i bruk. Lett å ta
ut og inn av reolen. Stor, lettlest fane som har god plass for merking. Benyttes som
enkeltmappe eller koblet. Kobles ved hjelp av trykknapper. Brukes blant annet av oljeselskaper,
advokatkontorer, trygdekontorer m.v.
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NB: Tekniske detaljer kan bli endret uten varsel.

INNLEGGSMAPPE MED KLAFF
Brukes som saksmappe for TMG-mapper, hengemapper o.l.

FANEMAPPE FOR SKUFFARKIVERING
Saksmappe for skuffearkivering.
Meget lett å merke pga. den store fanen på toppen.
Leveres i pakker à 100 stk.

SKRÅFANEMAPPE FOR HYLLEARKIVERING
Dette er en meget populær mappe, både i den private og den
offentlige sektoren. Meget lett og rask i bruk.
Stor fane for merking.
Leveres i pakker à 100 stk.

PRESSPAN SKILLEKORT FOR HYLLEARKIVERING
Stiv skilleplate for oppdeling og
systematisering av arkiver.
Fane (tab) for merking etter eget ønske.

PRESSPAN SKILLEKORT FOR SKUFFARKIVERING
Stiv skilleplate for oppdeling og systematisering av arkiver.
Fane (tab) for merking etter eget ønske.

UTLÅNSKORT FOR SKUFFEARKIVERING
Brukes mye i helsesektoren (sykehus, sykehjem) for å holde orden på
hvor mapper og journaler befinner seg.
Leveres i rosa for lett gjenkjennelse.

UTLÅNSKORT FOR HYLLEARKIVERING
Samme funksjon som utlånskort for skuffearkivering, men beregnet for hyllearkivering.
Leveres i rosa for lett gjenkjennelse.

HAR DERE ANDRE ØNSKER ELLER BEHOV?
SPØR OSS – VI KAN SANNSYNLIGVIS HJELPE.
NB: Fargene kan endres uten forutgående varsel.
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