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EXTENSION FILE:

De map die meegroeit
Soms ontkomen we er niet aan om alle noodzakelijke informatie in extreem 
dikke dossiers op te bergen. Speciaal daarvoor hebben de informatie-
specialisten van Jalema de oerdegelijke Extension File ontworpen.

Art. nr. Omschrijving Stand. verpakking

6090007 Extension fi le met JalemaClip 25
6090207 Extension fi le met JalemaClip en 3 kleppen 25

www.jalema.nl

De Extension File is een map die meegroeit met de dikte van de informatie die u erin wilt 
opbergen. Doordat het voorplat letterlijk uitschuifbaar is kunt u de rug verbreden en zo 
de capaciteit vergroten tot een indrukwekkend maximum van 7 cm. De informatie in zo’n 
mammoetdossier blijft perfect benaderbaar dankzij de lange (gedistingeerd in zwart en 
antracietgrijs uitgevoerde) JalemaClip. U sluit het dossier gemakkelijk met stevig zwart 
elastiek dat u over de hoeken trekt. Voor extra bescherming van de inhoud is er ook een 
Jalema Extension File met drie grote kleppen.

De Extension fi le is vervaardigd uit stevig, deels dubbel geplakt, 335 grams Tenax karton 
en voorzien van een strakke opdruk. De gebruiksaanwijzing van deze map met JalemaClip 
is aan de binnenzijde van het voorplat afgedrukt. 

1 cm

7 cm

290831_JALE_ExtensionFile.indd   1 25-01-2010   16:09:09



LOSMAKEN BLADEREN OPENEN UITNEMEN INVOEGEN SLUITEN

•  Ideaal voor het opbergen van 
correspondentie in combinatie 
met tekeningen, zware bestan-
den, presentaties en foto’s in 
één dossier. 

• Alles samen in één dossier. 

•  Geen zoekgeraakte USB 
sticks meer. 

• Neemt geen extra plaats in.

•  Het is niet nodig om nieuwe 
clipmappen te kopen. U vervangt 
het dekplaatje door de DiFyClip.

•  Ideaal voor o.a. advocaten, 
architecten, makelaars, 
reclame- en organisatiebureaus, 
scholieren.

MET ALLE VOORDELEN VAN DE JALEMACLIP: 
• Perfect voor bundelen en hechten van allerlei soorten documenten. 

• Vellen in een handomdraai uitnemen en toevoegen. 

• Bladeren zoals in een boek. 

• Perforatiegaten scheuren niet in. 

•  Een pagina is altijd 100% leesbaar.

•  Kopiëren zonder een vel uit te nemen.

VERKRIJGBAAR IN 2GB EN 4GB!

UW PAPIEREN EN DIGITALE INFORMATIE IN ÉÉN DOSSIER!

•  Ideaal als projectdossier 
(correspondentie met tekeningen en foto’s)

•  Een verslag was nog nooit zo compleet (grote bijlagen digitaal)

•  Voor bezoekers van een evenement (map met de presentaties digitaal)

•  Alle informatie compleet in één dossier bij een klantbezoek 

JALEMACLIP 

USB STICK

www.jalemaclip.com
info@jalema.comJalema B.V. – Postbus 4802 – 5953 ZL Reuver – T (077) 476 76 76 
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