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107.00 

АРХИВИРАНЕ на ПОЩЕНСКИ КАРТИЧКИ, СНИМКИ, ПЕЧАТНИ 

ИЗДАНИЯ и др. 

Защитни пликове за пощенски картички, снимки и др. 
 

          

Тези икономични, прозрачни  защитни пликове са идеални за пощенски картички или снимки,  

предлагат оптимална защита срещу прах и отпечатъци. 

Изработени от силно прозрачно,  качествено фолио от здрав полипропилен с дебелина 75 µ 

Успешно тествани от PAT, изпробвани, тествани и сертифицирани като безопасни за архивиране на 
снимки и пощенски картички 

Пликът е запечатан от три страни и с рамка от 1,6 мм и 1 отворена страна за лесна употреба. 

Арт.  №  Налични размери:     бройки Цена лв. с вкл. ДДС 

107.001 Защитни   пликове  108 x 160 мм 100 39,90 лв. 

107.002 Защитни пликове    210 x 262 мм 100 87,90 лв. 

107.003 Защитни пликове    235 x 312 мм 100 99,90 лв. 

107.004 Защитни пликове    286 x 404 мм 100 129,90 лв. 

107.005 Защитни пликове    304 x 440 мм 100 150,00 лв. 

107.006 Защитни пликове    336 x 490 мм 100 183,90 лв. 

107.007 Защитни пликове    412 x 516 мм 100 228,00 лв. 

107.008 Защитни пликове    438 x 567 мм 100 294,90 лв. 

107.009 Защитни пликове    514 x 617 мм 100 351,00 лв. 

Пликове за снимки  102 х 152 мм 

   
Фотоархивни, висококачествени пликове, некиселинни,   за безопасно, дългосрочно съхранение на 

снимки.   Пликовете съвпадат с предлагания от нас  асортимент от фотоархивни кутии. 

Всеки плик предлага достатъчно място за ръкописни бележки и индексиране на включената снимка. 

107.011     Фотоархивни пликове  102 мм x 152 мм 25 36 лв. 
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ФОТОАРХИВНИ  ПЛИКОВЕ без БУФЕР 

   
Пликове са идеални за дългосрочно, безопасно съхранение на негативи и снимки. По препоръка на 

реномирани фотографски архивисти,  дизайнът на слепването на страничния шев е така променен, че 

позволява равномерно подреждане и подаване, като предотвратява замъгляването на негатива или 

снимката отвътре,  поради прекалено голямо тегло или натиск. 

     Хартия - цвят „слонова кост“  без лигнин 120 гр / м2, некиселинна, без избелватели 
     рН приблизително 7,0 

     Лепило с неутрално pH 

     високо съдържание на алфа целулоза 

     Шевовете са закрепени  с лепило с неутрално pH. 

     Издържали  РАТ - тест  

107.121 Размер     111 x 137 мм   без изрязан 

                                          палец 

100 бр. 171.90 лв. 

107.122      „          137 x 187 мм            „ 100 240.00 лв. 

107.123      „          137 x 187 мм   с изрязан палец 100 240.00 лв. 

107.124      „          216 x 267 мм   без изрязан 

                                          палец 

100 348.00 лв. 

107.125      „          292 x 368 мм   с изрязан 

                                           палец 

50 390.00 лв. 

ФОТОАРХИВНИ  ПЛИКОВЕ  с   БУФЕР 

                     
Фотоархивни пликове, направени от здрава, първокласна  архивна хартия, некиселинна, с буфер от  ~ 

3%  калциев карбонат с изрязан палец за лесно отваряне  и за съхранение на всички видове документи, 
брошури, изрезки и др. 

     Хартия – цвят „ слонова кост „ ,  без лигнин 120 гр/м2 ,  некиселинна 

     рН приблизително 7,0 

     Лепило с неутрално pH 

     високо съдържание на алфа целулоза 

     Шевовете се закрепват с лепило с неутрално pH. 

     Издържали  РАТ - тест  

С две странични подлепвания, които не само са по-безопасни, но осигуряват по-равномерно 

подреждане и подаване в големи групи. Без лепило върху капака. 

107.131 Размер    111 x 137 мм 100 бр. 183.00 лв. 

107.132      „         137 x 187 мм 100 бр. 198.00 лв. 

107.133      „         216 x 267 мм  100 бр. 399.00 лв. 
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АРХИВНИ  ПЛИКОВЕ  с   БУФЕР    

                      
Архивни пликове, направени от здрава, първокласна  архивна хартия, некиселинна, с буфер от  ~ 3%  

калциев карбонат,  за лесно отваряне  и за съхранение на всички видове документи, брошури, изрезки 

и др. 

     Хартия – цвят „ слонова кост „  без лигнин 120 гр/м2 ,  некиселинна 

     рН приблизително 7,0 

     Лепило с неутрално pH 
     високо съдържание на алфа целулоза 

     Шевовете се закрепват с лепило с неутрално pH. 

     Издържали  РАТ - тест  

С две странични подлепвания, които не само са по-безопасни, но осигуряват по-равномерно 

подреждане и подаване в големи групи. Без лепило върху капака. 

107.161 Плик        152 x 229 мм  A5  100 бр. 252,00 лв. 

107.162      „          171 x 241 мм 100 бр. 261,00 лв. 

107.163      „          178 x 254 мм 100 бр. 288,00 лв. 

107.164      „          191 x 267 мм 100 бр. 339,00 лв. 

107.165      „          216 x 267 мм 100 бр. 330,00 лв. 

107.166      „          229 x 305 мм  A4 100 бр. 387,00 лв. 

107.167      „          254 x 330 мм 100 бр. 399,00 лв. 

107.168      „          292 x 381 мм 100 бр. 480,00 лв. 

Прозрачни архивни джобове / торбички с възможност за повторно 

запечатване 

                   
 

С размери  A4, A3, 400 x 500 мм  за разпечатки, изрезки,  печатни издания, вестници, репродукции, 

карти,  документи и много други. 

Изработени от 91 µ (BOPP)  дебел,  кръстосано плетен висококачествен, некиселинен  полипропилен, 

който  е напълно архивен и безопасен за дългосрочно съхранение, преминал РАТ тест 

Лепяща, адхезивна лента върху тялото на джоба , за да се предотврати изпадането на съдържанието, 

проектирана да издържа на многократно отваряне и затваряне. 
Кристално прозрачните   торбички са идеалният начин за представяне, защита и съхранение ! 

Джобът е запечатан от 3 страни и отварящ се от късата страна капак. 

Опаковка  от 100 бр. 

107.141 Размер      A4    214 x 311мм 100 132,00 лв. 

107.142      „           A3 plus  341 x 489 мм 100 258,00 лв. 

107.143      „           417 x 514 мм 100 285,00 лв. 

107.144      „           494 x 642 мм 100 438,00 лв. 
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Безкиселинен пергамент без буфер  40 гр/м2 

          

Некиселинният пергамент се използва за най-различни консервационни дейности.  

Предлага се  като пликове ,  на листа  и руло,  прозрачен и гладък с неутрално рН ~ 7,0  

Лекото му тегло улеснява сгъването или оформянето и е отлично за използване в ситуации, когато 

прозрачността му е полезна. 

Преминал   PAT – тест.    

Пликовите са полупрозрачни , некиселинни, идеални за снимки, пощенски картички, негативи, печати, 

произведения на изкуството или други предмети,  позволява да видите съдържанието, без да се налага 
да го изваждате от плика.  

Отворите  са от дългата страна, с изключение на 375-5378 с отвор от късата страна. 

107.151 Плик      53 x 78 мм 100 бр. 18,60 лв. 

107.152              105 x 135 мм 100 34,50 лв. 

107.153              135 x 190 мм 100 36,90 лв. 

107.154              188 x 250 мм 100 52,50 лв. 

107.155              245 x 310 мм 100 79,80 лв. 

107.156 Лист    406 x 508 мм           100 102,00 лв. 

107.157 Лист    813 x 1016 мм         100 375,00 лв. 

107.158 Руло  1220 x 305 м     1 бр. 750,00 лв. 

АРХИВНИ  ПЛИКОВЕ от ПОЛИЕСТЕР  формат A4  

 

Кристално прозрачни архивни пликове , здрави,  жилави, некиселинни, жилави,  от  дебел 75 µ 

качествен  полиестер  във формат DIN А4 (  размер 320 x 250 мм )  предлагат максимална и 

дълготрайна защита на фотографски и музейни колекции,  сертификати или документи, позволяващи 

обработка / виждане, максимално устойчиви на стареене –  не стават крехки, не пожълтяват !  

Страниците на фотопликовете се щанцоват, за да отговарят на стандартните албуми с 4 пръстена, 
свързващи файлове или папки 

107.171 

 

 

Плик с отвор отгоре   за 1 снимка  

с размер  318 x229 мм  DIN А4 

 

25 бр 64,80 лв. 
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107.172 

 

Плик с отвор отгоре  за 2снимки с 

размери  152 x 229 мм  DIN А5 

 

10 бр. 66,00 лв. 

107.173 

 

Плик за 1 снимка със страничен отвор с 

размер    318 x 229 мм   DIN A4 

25 бр. 129,90 лв. 

107.174 

 

Плик с отвори отгоре за 4 снимки  с 
размери  157 x 113 мм 

10 бр. 111,00 лв. 

107.175 

 

Плик със странични отвори  за 8 снимки  

с размери  76 x 113 мм 

10 бр. 121,50 лв. 

АРХИВНИ  ПЛИКОВЕ от ПОЛИЕСТЕР  формат A3 
 

   

Кристално прозрачни архивни пликове , здрави,  жилави, некиселинни, жилави,  от  дебел 75 µ 

качествен  полиестер  във формат DIN А3 (  размер 325 x 433 мм )  предлагат максимална и 

дълготрайна защита на фотографски и музейни колекции,  сертификати или документи, позволяващи 

обработка / виждане, максимално устойчиви на стареене –  не стават крехки, не пожълтяват !  

Страниците на фотопликовете се щанцоват, за да отговарят на стандартните албуми с 4 пръстена, 

свързващи файлове или папки 

107.181 

 

Плик  с отвор отгоре за 1 снимка  с   

размер  433 x 325 мм  

 

25 бр 198,00 лв. 

107.182 

 

Плик за 1 снимка със страничен отвор с 

размер    433 x 325 мм    

25 бр 180,00 лв. 
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 КУТИИ   за  ПЛИКОВЕТЕ   с  4 халки 

 
107.191 Кутия  с  4 халки  А4  вътрешен размер  

335 x 320 x 55 мм 

1 бр 44,70 лв. 

107.192 Кутия  с  4 халки  А5  вътрешен  размер  
435 x 370 x 55 мм 

1 бр. 66,90 лв. 

Фотографска  монтажна  платка - без буфери - 0,5 мм / 1 мм 

               
Фотографската монтажна платка е архивно табло без киселини и лигнин, без алкален буфер.  

Плоскостта е с плътен естествен бял цвят чак до нейната сърцевина. 

Подходящ за рамкиране, монтаж и за представяне на снимки и други видове фотографски материали с 

консервационно качество.  
Платката за фотографски монтаж не съдържа оптични избелващи агенти и е преминала тест за 

фотографска активност (PAT) в съответствие с ISO 18916. 

     100% избелена целулоза без рециклиран  фазер 

     Kappa ниво 1 - 2 = без лигнин 

     pH 7,0 = без киселина (в съответствие с ISO 6588-1: 2012) 

     Без буфер  

     оразмеряване: неутрално / синтетично (без алуминиева добавка) 

     Без оптични избелващи агенти 

     Тест за фотографска активност (PAT), преминат в съответствие с ISO 18916: 2007 

107.200 Бяла  0.5 мм     141 x 101 cm 10 бр 189,00 лв. 

107.201 Бяла  1.0 мм     140 x 100 cm 10 бр 348,00 лв. 

     

     

 

 

 


