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INNOVATING
S I N C E 1947

VEILIG DOCUMENTEN 
OPBERGEN MET DE 
ZUURVRIJE INFINIO 
MAPPEN EN ACCESSOIRES 
Met de complete Infinio-serie van Jalema bergt u 
uw belangrijke documenten gegarandeerd veilig 
op. 
De mappen en accessoires uit deze serie zijn 
namelijk gemaakt uit zuurvrij karton en voldoen 
aan de strenge ICN-kwaliteitseisen die zijn 
opgesteld door de Nederlandse Archiefwet. 
Daarnaast is de Infinio-serie ISO-9706 
gecertificeerd. Langdurig bewaarde documenten 
worden niet aangetast als ze worden opgeborgen 
in de Infinio-mappen.

Made in the Netherlands

Met de Infinio-serie weet u zeker 
dat uw belangrijke documenten 

probleemloos lang bewaard 
kunnen blijven!

 



DOCUMENTVRIENDELIJKE MAPPEN & ACCESSOIRES

Infinio Clipexmap A4/Folio
Uitnemen en toevoegen op elke gewenste plaats
• De JalemaClipex is vrij van weekmakers die het  
 karton aantasten.
• Opbergcapaciteit: 25 mm.
Art. nr. A4:   3713107 
Art. nr. Folio:  3713507

Infinio Insteekmap A4
Verzamelmap voor losse documenten
• Meteen zichtbaar welke documenten er in de   
 map zitten.
•  Opbergcapaciteit: 5 mm.
Art. nr. A4:   3711107

Infinio Pocketmap A4
Voor losbladige archivering van documenten
•  De inhoud is aan alle zijden omsloten.
•  Opbergcapaciteit: 30 mm.
Art. nr. A4:  3717107

Infinio Dossiermap A4
Drie royale stofkleppen voor veilige bewaring
•  De inhoud zit dus goed opgesloten en kan niet uit  
 de map kan vallen.
•  Opbergcapaciteit: 30 mm.
Art. nr. A4:   3718107

Infinio Bijlagenpocket A4
In elke map toe te voegen
•  Losse pocket die u op elke gewenste plek kunt   
 toevoegen.
•  Ideaal voor tekeningen of bijlagen die niet geper- 
 foreerd mogen worden.
Art. nr. A4:   3720507

Infinio Scheidingsstrook
Voor een handige onderverdeling in uw dossiers
•  Het vel kunt u beschrijven om een indicatie aan  
 te geven.
•  Formaat: 225 mm breed (15 mm breder dan   
 een A4 vel).
Art. nr.:   3720807

Infinio Archiefomslagenkarton
Ter bescherming van langdurig te archiveren 
documenten
•  Ideaal voor in archiefdozen.
•  Met de File-lifter in combinatie met de 
 JalemaClipex zet u de inhoud van ordner 
 efficiënt en snel over naar de JalemaClipex.
Art. nr.:   3721007

JalemaClipex
Weekmakervrij mechaniek, tast de documenten 
niet aan
• Voor permanente bewaring van archiefstukken.
• Voldoet aan de eisen voor permanente bewaring  
 zoals gesteld in de Archiefwet.
Art. nr. 10 stuks:   5720200
Art. nr. 100 stuks:   5720049

Gemeente-archiefdoos
Robuust en pH neutraal
• Opgeborgen informatie blijft optimaal 
 beschermd en absoluut stofvrij.
Art. nr.:   2303700
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