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Graduał Officia de Beata Maria Virgine z 1526 r. w pudle z tektury Castello wykonanym  
w systemie Omni-Box | Zbiory Książnicy Cieszyńskiej 

1653

1995

Szanowni Państwo,

w tym roku mija 25 lat od chwili, gdy sprzedaliśmy 
w Polsce pierwsze pudło bezkwasowe. Jak to często  
bywa, wiele w tej historii było dziełem przypadku. 
Tak naprawdę sięga ona zresztą znacznie dalej  
w przeszłość – nie sprowadzilibyśmy pierwszych pu-
deł bezkwasowych, gdyby nie panowanie Habsbur-
gów na Śląsku Cieszyńskim...

25 lat temu Wacław Gojniczek, wówczas młody 
pracownik Archiwum Państwowego w  Katowi-
cach, brał udział w przepakowywaniu dokumentów  
Komory Cieszyńskiej w cieszyńskim oddziale tego 
archiwum. Komora Cieszyńska (Teschener Kammer) 
to instytucja zarządzająca połączonymi majątkami 
książęcymi w Księstwie Cieszyńskim, powołana 
przez Habsburgów w 1653 r., którzy objęli władzę na 
tym terenie po wygaśnięciu linii Piastów cieszyń-
skich.

Wacław Gojniczek, wtedy doktorant, a dziś profesor 
uczelni pracujący w Instytucie Historii Uniwersy-
tetu Śląskiego, chciał ten cenny zespół archiwalny 
zabezpieczyć jak najstaranniej. Dzięki kontaktom  
z pracownikami archiwum w Opawie wiedział,  
że w Czechach archiwalia przechowuje się w pudłach 
ze specjalnej tektury bezkwasowej, produkowanych 
przez czeską firmę Emba u stóp Karkonoszy. Nie miał 
jednak możliwości, aby na własny rachunek sprowa-
dzić takie opakowania z zagranicy. Zwrócił się zatem 
do swego krewnego Janusza Cybucha, który wraz  
z przyjacielem Romanem Tyrną prowadził wtedy  
w Cieszynie hurtownię papierniczą, aby ci przez swo-
ją hurtownię zamówili i sprowadzili pudła z Czech.

Ferdynand IV Habsburg

Wacław Gojniczek –  
spiritus movens

Za jego czasów powstała 
Komora Cieszyńska, 
czyli jednolicie zarządzany 
kompleks majątków 
książąt cieszyńskich. 

Za jego czasów dokumen-
ty Komory Cieszyńskiej 
były przepakowywane 
do pudeł. On to poprosił 
swego krewnego, 
współwłaściciela hurtowni 
papierniczej, o sprowa- 
dzenie w tym celu z Czech  
specjalnych pudeł bezkwa-
sowych.

...wiele się działo...

25 lat razem!

25 lat

Roman Tyrna i Janusz Cybuch 
w latach 90. (piękni i młodzi)

Przyjaciele z ławy szkolnej, 
a od lat 90. właściciele hurtowni 
papierniczej Beskid w Cieszynie
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Cała operacja się udała i pewnego dnia w 1995 roku 
500 pierwszych pudeł bezkwasowych zostało wyła-
dowanych z pociągu towarowego na cieszyńskim 
dworcu. Były to pudła kopertowe z  tektury Prior, 
do dziś obecne w ofercie firmy Beskid. Nie wszyst-
ko jednak poszło gładko – Archiwum Państwowe  
w Katowicach wyłożyło część kwoty, jednak nie było 
do końca przygotowane na taki wydatek i ambitny 
plan przepakowania archiwaliów przez moment za-
wisł na włosku. Jednak nie zapominajmy, że były to 
zwariowane lata 90., kiedy to działo się wiele rzeczy 
uznawanych dzisiaj za nieprawdopodobne – otóż  
z pomocą ruszył pewien cieszyński przedsiębiorca,  
a konkretniej – właściciel niezwykle popularnej 
wówczas w Cieszynie dyskoteki „Gregory”, który 
powodowany być może lokalnym patriotyzmem,  
a może czystą wielkodusznością, przekazał brakują-
cą część środków na zakup czeskich pudeł. 

Ponieważ wieści szybko się rozchodzą, jakiś czas 
później z prośbą o sprowadzenie kolejnej partii ta-
kich pudeł zwrócili się pracownicy Archiwum Pań-
stwowego w Opolu i cała historia nabrała rozpędu...

Cieszę się, że od 25 lat jesteście Państwo z nami! Bez 
Waszych zamówień, uwag, kontaktów, konferencji 
nie bylibyśmy dziś tu, gdzie jesteśmy – na pozycji li-
dera branży opakowań bezkwasowych w Polsce. Ser-
decznie dziękuję za wieloletnią współpracę i mam 
nadzieję, że będzie się ona rozwijała przez następne 
ćwierćwiecze.

Roman Tyrna

25 lat

2020
Siedziba firmy Beskid

– lidera branży opakowań 
bezkwasowych w Polsce 

Dworzec PKP w Cieszynie

Miejsce, gdzie dotarł pamiętny ładunek – 
500 bezkwasowych pudeł z czeskiej firmy Emba

Pudło bezkwasowe,

w które w 1995 r. pakowano 
dokumenty Komory Cieszyńskiej

O firmie

O firmie
Beskid Plus to rodzinna firma, którą prowadzimy  
od początku lat 90. z moim wieloletnim przyjacie-
lem, a od dziesięciu lat – także z naszymi synami.  
25 lat temu jako pierwsi w Polsce zaoferowaliśmy 
bezkwasowe opakowania do przechowywania zbio-
rów. Dzięki bliskiej współpracy ze środowiskiem  
polskich archiwistów i uważnemu śledzeniu euro-
pejskich i globalnych trendów w archiwistyce, nasza  
oferta przez lata się rozrastała. Obecnie jesteśmy 
liderem branży opakowań do długoterminowego 
przechowywania zbiorów w Polsce. Zaczynaliśmy 
od jednego rodzaju tektury bezkwasowej i jednej 
konstrukcji pudła kopertowego w kilku rozmiarach.  
Dzisiaj potrafimy stworzyć optymalne opakowanie 
dla niemal każdego obiektu archiwalnego, bibliotecz-
nego czy muzealnego. 

Doskonale wiemy, że właściwe przechowywanie 
zbiorów to nie jest kwestia abstrakcyjna, zajmująca 
jedynie garstkę archiwistów pracujących w niedo-
stępnych instytucjach. Jest to sprawa dotycząca nas 

System Zarządzania  
Jakością przesiębiorstwa  
PHU Beskid Plus sp.j.  
został zatwierdzony przez  
Lloyd’s Register Quality 
Assurance Limited  
jako zgodny z normą  
zarządzania jakością  
ISO 9001:2015

Piotr i Roman Tyrna

www.beskidplus.com

wszystkich - jako osób uczestniczących w kulturze, 
jako czytelników i jako obywateli. To problem  
ocalenia dziedzictwa kulturowego dla przyszłych 
pokoleń, kwestia kulturowego „być albo nie być”.  
Jesteśmy świadomi tej odpowiedzialności, dlatego na 
każdym kroku kładziemy nacisk na najwyższą jakość: 
począwszy od wyboru papierów, kartonów i tektur, 
które sprowadzamy z wielu miejsc Europy i świata, 
poprzez dbałość o każdy szczegół na etapie produkcji 
naszych pudeł i teczek, aż po właściwe zabezpiecze-
nie gotowych opakowań na czas transportu.

Jesteśmy głównym dostawcą dla polskich Archiwów 
Państwowych, a nasze opakowania chronią najcen-
niejsze archiwalia, najstarsze woluminy polskich 
bibliotek i unikatowe zbiory muzealne. Jestem prze-
konany, że potrafimy spełnić oczekiwania nawet naj-
bardziej wymagających klientów.

Zapraszam do współpracy
Roman Tyrna
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Materiały

Materiały

W poniższym rozdziale prezentujemy  
przykładowe zastosowania tektur,  
kartonów i papierów. Listę produktów 
w formatach standardowych  
wraz z cenami znajdą Państwo  
w cenniku.

s. C 10 – Odsyłacz kierujący do strony w cenniku

98



Sztywna i wytrzymała 
dwuwarstwowa tektura  
do produkcji opakowań  
o dużych formatach

Przykłady zastosowań

Najwyższej jakości 
materiał do archiwizacji  
najcenniejszych zbiorów

Optymalny surowiec  
do produkcji opakowań 

o niestandardowych 
rozwiązaniach

tel.: +48 33 470 77 81 | +48 608 064 425www.beskidplus.com archiw@beskidplus.com.pl

Certyfikaty

Parametry

ISO 16245 A   |   PAT

tektura wykonana w 100% z czystej celulozy

pH > 7,5

rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg

liczba Kappa < 5

brak migracji barwników

brak rozjaśniaczy optycznych 

absorpcja wody Cobb    < 25 g/m²

kolor ciemnoszary z białym spodem
⁶⁰

Materiały

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

ARCHIWIZACJA 
FOTOGRAFII

ARCHIWIZACJA
MUZEALIÓW

PUDŁA

PUDŁA

ZastosowanieWariant

KOPERTY
OBWOLUTY

KOPERTY
OBWOLUTY

TECZKI

TECZKI

TECZKI

TECZKI

PUDŁA

PUDŁA

600 g/m²
0,8 mm

800 g/m²
1,0 mm

1100 g/m²
1,3 mm

1400 g/m²
1,6 mm

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

Tektura Castello 1110



Najwyższej jakości tektura  
w atrakcyjnej cenie,  

przeznaczona do archiwizacji 
najcenniejszych zbiorów

Doskonały materiał 
do zabezpieczenia zbiorów 
audiowizualnych  

Przykłady zastosowań

s. C18

s. C18-19

Materiały

Certyfikaty

Parametry

ISO 16245 A   |   PAT

tektura wykonana w 100% z czystej celulozy

pH > 7,5

rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg

liczba Kappa < 5

brak migracji barwników

brak rozjaśniaczy optycznych 

absorpcja wody Cobb    < 25 g/m²

kolor szaroniebieski
⁶⁰

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

ARCHIWIZACJA 
FOTOGRAFII

ARCHIWIZACJA
MUZEALIÓW

PUDŁA

ZastosowanieWariant

KOPERTY
OBWOLUTY

KOPERTY
OBWOLUTY

TECZKI

TECZKI

TECZKI

PUDŁA

PUDŁA

800 g/m²
0,9 mm

900 g/m²
1,0 mm

1200 g/m²
1,3 mm

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

Tektura Agema 1312



Fastykuły z regulowaną szerokością grzbietu. 
Skrzydełka wykonane z papieru lub kartonu 
Carta Guardia oraz Carta Guardia Light.

Tektura o bardzo 
wysokiej sztywności 
umożliwia wykonanie 
opakowań o dużych 
rozmiarach. 

Tektura spełnia  
wymagania normy  
ISO 9706.

Możliwość wykonania 
opakowań w technologii 
Omni-Box Retro

Tektura Franciszek

Przykłady zastosowań

tel.: +48 33 470 77 81 | +48 608 064 425www.beskidplus.com archiw@beskidplus.com.pl

Tektura Franciszek

NOWOŚĆ

Materiały

Certyfikaty

Parametry

ISO 9706

tektura wykonana w 100% z czystej celulozy

pH > 7,5

rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg

liczba Kappa < 5

kolor jasnoszary

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

PUDŁA

ZastosowanieWariant

KOPERTY
OBWOLUTY

KOPERTY
OBWOLUTY

TECZKI

TECZKI

TECZKI

PUDŁA

PUDŁA

800 g/m²
0,9 mm

900 g/m²
1,0 mm

1300 g/m²
1,3 mm

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

PUDŁA

TECZKI1500 g/m²
1,6 mm

1514



Istnieje możliwość 
zamówienia tłoczenia  
z własnym logo 
lub nazwą.

Po raz pierwszy w Polsce!
Pudło spełniające wymagania 

normy ISO 16245 typ B

Przykłady zastosowań

tel.: +48 33 470 77 81 | +48 608 064 425www.beskidplus.com archiw@beskidplus.com.pl

s. C3

Certyfikaty

Parametry

ISO 16245 B

pH > 7,5

rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg

brak migracji barwników

brak migracji rozjaśniaczy optycznych

absorpcja wody Cobb    < 25 g/m²

kolor szarobrązowy
⁶⁰

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

Materiały

ZastosowanieWariant

TECZKI1100 g/m²
1,5 mm

PUDŁA

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

Tektura Siena 1716



Boczne zamki zapobiegają 
przypadkowemu otwarciu.

Przykłady zastosowań

Okładka zgodna 
z zarządzeniem 42/MON  
z 19.12.2013

s. C2, C9

s. C3, C8

tel.: +48 33 470 77 81 | +48 608 064 425www.beskidplus.com archiw@beskidplus.com.pl

Materiały

Parametry
pH 8,0-9,5

rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg

brak migracji barwników

kolor szarobrązowy

PUDŁA

ZastosowanieWariant

KOPERTY
OBWOLUTY

KOPERTY
OBWOLUTY

TECZKI

TECZKI

TECZKI

800 g/m²
0,9 mm

950 g/m²
1,0 mm

1300 g/m²
1,5 mm

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

Tektura Prior 1918



Estetyczny, wyjątkowo 
gładki i sztywny materiał 
wykorzystywany do celów 
ekspozycyjnych

Tektura pozwala 
na tworzenie układu komórek 

dopasowanych do różnego 
rodzaju obiektów.

Tektura muzealna

Przykłady zastosowań

s. C 27

tel.: +48 33 470 77 81 | +48 608 064 425www.beskidplus.com archiw@beskidplus.com.pl

PUDŁA

Tektura muzealna Materiały

Certyfikaty

Parametry

ISO 9706   |   PAT

tektura wykonana w 100% z czystej celulozy

pH > 7,5

rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg

liczba Kappa < 5

brak migracji barwników

brak rozjaśniaczy optycznych

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

ARCHIWIZACJA 
FOTOGRAFII

ARCHIWIZACJA
MUZEALIÓW

ZastosowanieWariant

TECZKI

TECZKI

TECZKI

1680 g/m²
2,0 mm

IVORY

900 g/m²
1,0 mm

IVORY

420 g/m²
0,5 mm

KREMOWY

420 g/m²
0,5 mm

BIAŁY

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

TECZKI

PUDŁA

2120



Do produkcji kopert 
używamy wysokiej jakości 
kleju bezkwasowego.

Szeroki zakres gramatur 
umożliwia optymalny dobór 
opakowania do rozmiaru  
i wagi dokumentów.

Do produkcji teczek  
z wiązaniami używamy 

wyłącznie tasiemki  
z niebielonej surówki 

bawełnianej.

Przykłady zastosowań

s. C2

s. C6, C10

s. C6, C11

tel.: +48 33 470 77 81 | +48 608 064 425www.beskidplus.com archiw@beskidplus.com.pl

KOPERTY
OBWOLUTY160 g/m²

Certyfikaty

Parametry

ISO 16245 A   |   PAT

papier wykonany w 100% z czystej celulozy

pH > 7,5

rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg

liczba Kappa < 5

brak migracji barwników

brak rozjaśniaczy optycznych 

absorpcja wody Cobb    < 25 g/m²

kolor ciemnoszary
⁶⁰

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

ARCHIWIZACJA
MUZEALIÓW

Materiały

ZastosowanieWariant

KOPERTY
OBWOLUTY

KOPERTY
OBWOLUTY

TECZKI

TECZKI

KOPERTY
OBWOLUTY100 g/m²

300 g/m²

400 g/m²

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

Papier i karton Carta Guardia 2322



Do produkcji teczek z wiązaniami 
używamy wyłącznie tasiemki  
z niebielonej surówki bawełnianej.

Papier i karton  
Carta Guardia  
w jasnoszarym odcieniu

Jasny odcień umożliwia czytelne  
opisywanie opakowań ołówkiem.

Przykłady zastosowań

tel.: +48 33 470 77 81 | +48 608 064 425www.beskidplus.com archiw@beskidplus.com.pl

Certyfikaty

Parametry

ISO 16245 A   |   PAT

papier wykonany w 100% z czystej celulozy

pH > 7,5

rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg

liczba Kappa < 5

brak migracji barwników

brak rozjaśniaczy optycznych 

absorpcja wody Cobb    < 25 g/m²

kolor jasnoszary
⁶⁰

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

ARCHIWIZACJA
MUZEALIÓW

Materiały

ZastosowanieWariant

KOPERTY
OBWOLUTY

TECZKI

KOPERTY
OBWOLUTY130 g/m²

330 g/m²

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

Papier i karton Carta Guardia Light 2524



Skrzydełka w teczkach 
wykonujemy w dwóch 
wariantach – klejone  
i nieklejone.

Skrzydełka mogą zostać  
wykonane w dowolnym formacie.

Do produkcji teczek z wiązaniami 
używamy wyłącznie tasiemki  

z niebielonej surówki bawełnianej. 

Przy zamówieniach powyżej  
2 000 teczek, nadruk na okładce 
wykonujemy gratis.

Przykłady zastosowań

s. C2

s. C1, C9

tel.: +48 33 470 77 81 | +48 608 064 425www.beskidplus.com archiw@beskidplus.com.pl

Certyfikaty

Parametry

ISO 9706   |   PAT

karton wykonany w 100% z czystej celulozy

pH > 7,5

rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg

liczba Kappa < 5

absorpcja wody Cobb    < 30 g/m²

kolor biały
⁶⁰

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

Materiały

ZastosowanieWariant

KOPERTY
OBWOLUTY

TECZKI

TECZKI

TECZKI

KOPERTY
OBWOLUTY

KOPERTY
OBWOLUTY

240 g/m²

300 g/m²

450 g/m²

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

Karton Carta Rocca 2726



Najwyższej jakości papier 
do zabezpieczenia materiałów 
fotograficznych

Papier wykorzystywany 
do archiwizacji zbiorów 
numizmatycznych, 
najmniejsze koperty mogą 
mieć wymiary zaledwie
20x20 mm.

Przykłady zastosowań

s. C17

tel.: +48 33 470 77 81 | +48 608 064 425www.beskidplus.com archiw@beskidplus.com.pl

s. C23

Certyfikaty

Parametry

PAT

papier wykonany w 100% z czystej celulozy 
bawełnianej

pH 7,0

liczba Kappa < 5

brak migracji barwników

brak rozjaśniaczy optycznych

absorpcja wody Cobb    < 25 g/m²

kolor biały

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
FOTOGRAFII

Materiały

⁶⁰

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

ZastosowanieWariant

KOPERTY
OBWOLUTY95 g/m²

KOPERTY
OBWOLUTY120 g/m²

Papier bawełniany 2928



Do produkcji kopert 
używamy wysokiej jakości 
kleju bezkwasowego.

Wysoką jakość papieru 
potwierdzają certyfikat 
ISO 9706 oraz atest PAT.

Przykłady zastosowań

s. C5, C10

s. C6, C11

Papier biały

tel.: +48 33 470 77 81 | +48 608 064 425www.beskidplus.com archiw@beskidplus.com.pl

Certyfikaty

Parametry

ISO 9706   |   PAT

papier wykonany w 100% z czystej celulozy

pH > 7,5

rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg

liczba Kappa < 5

kolor biały

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

Materiały

ZastosowanieWariant

KOPERTY
OBWOLUTY100 g/m²

KOPERTY
OBWOLUTY70 g/m²

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

KOPERTY
OBWOLUTY150 g/m²

KOPERTY
OBWOLUTY170 g/m²

Papier biały 3130



Delikatny i bardzo cienki papier, 
używany do owijania obiektów 
lub jako papier przekładkowy

s. C26

Papier przekładkowy

tel.: +48 33 470 77 81 | +48 608 064 425www.beskidplus.com archiw@beskidplus.com.pl

Certyfikaty

Parametry

ISO 9706

papier wykonany w 100% z czystej celulozy

pH > 7,5

rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg

liczba Kappa < 5

kolor biały

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

Materiały

ZastosowanieWariant

KOPERTY
OBWOLUTY32 g/m²

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

Papier przekładkowy 3332



Najwyższej jakości folia 
poliestrowa wykorzystywana 

do zabezpieczania materiałów 
fotograficznych oraz obiektów 

papierowych

Przykłady zastosowań

s. C16

 Folia Melinex

tel.: +48 33 470 77 81 | +48 608 064 425www.beskidplus.com archiw@beskidplus.com.pl

Certyfikaty

Parametry

PAT

folia wykonana w 100% z poliestru

pH neutralne

kolor transparentny

Materiały

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

ARCHIWIZACJA 
FOTOGRAFII

ARCHIWIZACJA
MUZEALIÓW

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

ZastosowanieWariant

KOPERTY
OBWOLUTY75 μm

 Folia Melinex

KOPERTY
OBWOLUTY100 μm

3534



Połączenie zalet 
papieru i transparentnej 
folii poliestrowej

Unikatowy sposób łączenia 
gwarantuje wysoką trwałość 
zgrzewów.

Przykłady zastosowań

s. C15

tel.: +48 33 470 77 81 | +48 608 064 425www.beskidplus.com archiw@beskidplus.com.pl

75 μm

330 g/m²

Carta Guardia
Light

Folia Melinex

+

75 μm

160 g/m²
Carta Guardia

Folia Melinex

+

100 μm

300 g/m²
Carta Guardia

Folia Melinex

+

75 μm

120 g/m²

Papier
bawełniany

Folia Melinex

+

Innowacyjne obwoluty hybrydowe, które łączą zale-
ty dwóch różnych materiałów: przód wykonany jest  
z doskonale przezroczystego i obojętnego chemicznie 
poliestru Melinex, a tył – z oddychającego, bezkwaso-
wego papieru lub kartonu bądź neutralnego papieru 
bawełnianego. Nasze obwoluty hybrydowe wykona-
ne są bez użycia kleju: oba materiały są zgrzewane 
ultradźwiękowo.

Materiały

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

Certyfikaty

Parametry

ISO 16245 A   |   ISO 9706   |   PAT

w zależności od użytych materiałów

w zależności od materiału tylnej strony obwoluty

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

ARCHIWIZACJA 
FOTOGRAFII

ARCHIWIZACJA
MUZEALIÓW

ZastosowanieWariant

KOPERTY
OBWOLUTY

KOPERTY
OBWOLUTY

KOPERTY
OBWOLUTY

KOPERTY
OBWOLUTY

Airvelope – oddychające obwoluty hybrydowe 3736



Możliwość optymalnego 
dopasowania rozmiaru 
oraz liczby wewnętrznych 
podziałów

Wpięcie obwolut  
do segregatora zapewnia  
wygodne i bezpieczne 
przeglądanie zbiorów.

Przykłady zastosowań
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s. C15
100 μm

120 g/m²

Papier
bawełniany

Folia Melinex

+

Nowy system obwolut Airvelope z wewnętrznymi 
podziałami i możliwością wpięcia w segregator. Innowa-
cyjne obwoluty hybrydowe łączą zalety dwóch różnych 
materiałów: przód wykonany jest z doskonale przezro- 
czystego i obojętnego chemicznie poliestru Melinex,  
a tył – z oddychającego, bezkwasowego papieru lub  
kartonu bądź neutralnego papieru bawełnianego.

Materiały

Certyfikaty

Parametry

ISO 16245 A   |   ISO 9706   |   PAT

w zależności od użytych materiałów

w zależności od materiału tylnej strony obwoluty

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

ARCHIWIZACJA 
FOTOGRAFII

ARCHIWIZACJA
MUZEALIÓW

ZastosowanieWariant

KOPERTY
OBWOLUTY

Airvelope clip – oddychające obwoluty hybrydowe wpinane do segregatora

NOWOŚĆ

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

3938



Tabela materiałów Przeglądaj tabelę materiałów

4140



Zastosowanie

tektura wykonana w 100% z czystej celulozy
pH > 7,5
rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg
liczba Kappa < 5
brak migracji barwników
brak rozjaśniaczy optycznych 
absorpcja wody Cobb    < 25 g/m²

ISO 16245 A 
PAT

ISO 16245 A 
PAT

pH > 7,5
rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg
brak migracji barwników
brak migracji rozjaśniaczy optycznych
absorpcja wody Cobb    < 25 g/m²

ISO 16245 B
Tektura Siena

tektura wykonana w 100% z czystej celulozy
pH > 7,5
rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg
liczba Kappa < 5
brak migracji barwników
brak rozjaśniaczy optycznych

ISO 9706
PAT

Tektura muzealna

ISO 16245 A
PATPapier i karton Carta Guardia 

karton wykonany w 100% z czystej celulozy
pH > 7,5
rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg
liczba Kappa < 5 
absorpcja wody Cobb    < 30 g/m²

ISO 9706
PATKarton Carta Rocca 

PAT

papier wykonany w 100% z czystej celulozy
pH > 7,5
rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg
liczba Kappa < 5 

ISO 9706
PATPapier biały

papier wykonany w 100% z czystej celulozy
pH > 7,5
rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg
liczba Kappa < 5 

ISO 9706

Papier przekładkowy

100% poliester
pH neutralne

PATFolia Melinex

ISO 16245 A
ISO 9706 
PAT

Tektura Agema

Tektura Castello

600

800

1100

1400

800

900

1200

1100

420

420

900

1680

biały

kremowy

ivory

ivory

100
130
160
300
330
400

240

300

450

95

120

70
100
150
170

32

0,8

1,0

1,3

1,6

0,9

1,0

1,3

1,5

0,5

0,5

1,0

2,0

ciemnoszary
jasnoszary
ciemnoszary
ciemnoszary
jasnoszary
ciemnoszary

⁶⁰

⁶⁰

papier wykonany w 100% z czystej celulozy
pH > 7,5
rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg
liczba Kappa < 5
brak migracji barwników
brak rozjaśniaczy optycznych 
absorpcja wody Cobb    < 25 g/m²⁶⁰

⁶⁰

⁶⁰

tektura wykonana w 100% z czystej celulozy
pH > 7,5
rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg
liczba Kappa < 5
brak migracji barwników
brak rozjaśniaczy optycznych 
absorpcja wody Cobb    < 25 g/m²

w zależności od 
materiału tylnej strony 
obwoluty

60

w zależności od użytych materiałów w zależności od użytych 
materiałów

 

papier wykonany w 100% z czystej celulozy bawełnianej
pH 7,0
liczba Kappa < 5
brak migracji barwników
brak rozjaśniaczy optycznych 
absorpcja wody Cobb    < 25 g/m²

biały

biały

biały

biały

transparentny

ciemnoszary 
z białym spodem

szarobrązowy

szaroniebieski

0,075
0,100

ISO 9706

Tektura Franciszek

tektura wykonana w 100% z czystej celulozy 
pH > 7,5
rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg
liczba Kappa < 5

800
900

1300
1500

0,9
1,0
1,3
1,6

jasnoszary

Obwoluta hybrydowa

Tabela materiałów

Materiały

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

MATERIAŁ CERTYFIKATY PARAMETRY GRAMATURA (g/m²) | KOLOR GRUBOŚĆ (mm) TECZKI PUDŁAKOPERTY / OBWOLUTY

Papier bawełniany

pH 8,0-9,5
rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg
brak migracji barwników

Tektura Prior 800

900

1300

0,9

1,0

1,5

szarobrązowy

pH 8,0-9,5
rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg
brak migracji barwników

Tektura Prior 800

900

1300

0,9

1,0

1,5

szarobrązowy

4342



System Omni-Box  
i produkcja seryjna

Co to jest Omni-Box? 

System Omni-Box to nasza innowacyjna usługa  
polegająca na wytwarzaniu pojedynczych sztuk 
i  krótkich serii opakowań archiwizacyjnych w spe-
cjalnych formatach lub o nietypowych konstrukcjach.

Dla kogo jest Omni-Box? 

Opakowania Omni-Box przeznaczone są przede 
wszystkim dla tych klientów, którzy:

Na czym to polega?

Najpierw powstaje komputerowy projekt danego 
pudła czy teczki, wykonany przez naszych doświad-
czonych projektantów, a następnie opakowanie jest 
wycinane i bigowane za pomocą cyfrowych ploterów.

System Omni-Box i produkcja seryjna

Bookmetr – urządzenie do obmiaru książek

Ploter tnąco-bigujący

potrzebują jednego, kilku lub kilkudziesięciu 
opakowań w specjalnym, niestandardowym  
formacie;
chcą zabezpieczyć księgozbiór w taki sposób,  
aby każdy wolumin otrzymał indywidualne  
pudełko;
potrzebują opakowań o nietypowej konstrukcji.

Bookmetr

W przypadku dużej liczby woluminów do zabezpie-
czenia, naszym klientom bezpłatnie wypożyczamy 
Bookmetr – urządzenie przypominające aluminiową 
szufladę, z pomocą którego kilkoma ruchami można 
zmierzyć wysokość i szerokość książki oraz szerokość 
jej grzbietu. Obmiar będzie precyzyjny, a dane zosta-
ną bezprzewodowo przesłane do tabeli w arkuszu 
kalkulacyjnym. Na podstawie tego pliku stworzymy 
dla każdego woluminu indywidualne opakowanie. 

Wycena

Opakowania wykonywane w systemie Omni-Box  
wyceniane są indywidualnie. Wycenę przygotowuje-
my na podstawie podanych przez Państwa wymiarów 
opakowania i jego konstrukcji. Chętnie doradzimy 
przy wyborze optymalnej konstrukcji opakowania dla 
danego typu obiektu. 

System Omni-Box

tel.: +48 33 470 77 81 | +48 608 064 425www.beskidplus.com archiw@beskidplus.com.pl

Pudła Omni-Box Retro

Płócienne narożniki są 
dostępne w szerokiej  
palecie kolorów.

wykańczane ręcznie;
wyjątkowo lekkie dzięki wykonaniu wszystkich 
ścianek z pojedynczej warstwy tektury, a przy tym 
sztywne i szczelne;

stabilne i symetryczne – doskonale zachowują 
kąty proste; 
równie estetyczne na zewnątrz, jak i w środku 
– znakomicie nadają się do prezentacji cennych 
woluminów, dokumentów czy fotografii;
wykonywane precyzyjnie na dany wymiar;
dostarczane w postaci gotowej, bez konieczności 
składania;
produkowane z tektur i płócien najwyższej  
jakości.

System Omni-Box i produkcja seryjna
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Co to jest Omni-Box Retro? 

Omni-Box Retro to nowa linia ekskluzywnych  
opakowań archiwizacyjnych, przy produkcji których 
nowoczesna technologia łączy się z tradycyjnym 
rzemiosłem. Wycinanie pudła i precyzyjne nacina-
nie miejsc zgięcia odbywa się na cyfrowym ploterze, 
natomiast ostateczny kształt i wygląd nadawane są 
poprzez ręczne oklejanie narożników płótnem intro-
ligatorskim. 

Połączenie cyfrowego projektu i produkcji na plo-
terze z klasycznymi technikami introligatorskimi  
pozwala nam zaoferować wyjątkowo estetyczne  
i funkcjonalne opakowania o lekko nostalgicznej  
stylistyce. 

Czym wyróżniają się opakowania z linii Retro?

Wycena

Opakowania z linii Retro, podobnie jak klasyczne 
opakowania wykonywane w systemie Omni-Box, 
wyceniane są indywidualnie w oparciu o ich wymia-
ry i typ konstrukcji. Choć ręczne wykończenie jest 
kosztowne, częściowo równoważy je niższe zużycie 
materiału i łatwiejszy proces wycinania na ploterze, 
dlatego ceny obu rodzajów opakowań kształtują się 
na podobnym poziomie.

Omni-Box Retro

NOWOŚĆ

OMNI-BOXRetro

4544



W przypadku zamówień na dużą liczbę takich  
samych opakowań, wykorzystujemy technologię 
sztancowania. Wówczas najpierw przygotowujemy 
dla danego opakowania wykrojnik, a następnie jest 
ono wycinane w setkach i tysiącach sztuk przez  
nowoczesne maszyny sztancujące. Dzięki temu 
jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia na kilka,  
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy sztuk  
opakowań w krótkim czasie i w atrakcyjnej cenie.

Pudła szczękowe wykrawane seryjnie

Ceny opakowań w standar- 
dowych formatach znajdziecie 
Państwo w cenniku, s. C1–C28 

Produkcja seryjna

System Omni-Box i produkcja seryjna

tel.: +48 33 470 77 81 | +48 608 064 425www.beskidplus.com archiw@beskidplus.com.pl

Konstrukcje 
opakowań

Konstrukcje opakowań 4746



Futerał + pudło ścięte – 
wyjątkowo szczelne  
i bezpieczne dla obiektu 
rozwiązanie
 

Półokrągłe wycięcia na palce 
umożliwiają łatwe wysunięcie 
pudła ściętego z futerału.

Numer

Numer

Zastosowanie

Zastosowanie

książki, albumy,  
czasopisma

książki, albumy,  
czasopisma, dokumenty 
w teczkach, luźne  
dokumenty

a – długość   
b – szerokość
c – szerokość grzbietu 

Sztywna i wytrzymała konstrukcja z otwartym frontem, 
pozwalająca na wyeksponowanie grzbietów książek. 
Wszystkie ścianki tego opakowania wykonane są  
z dwóch warstw tektury.

Futerał w kombinacji z pudłem ściętym jest najbardziej 
wytrzymałym, sztywnym i najbezpieczniejszym opako-
waniem do przechowywania książek w naszej ofercie.

Futerał

Futerał + pudło ścięte

c
b

a

Ia

Ib

a – długość   
b – szerokość
c – szerokość grzbietu 

c
b

a

tel.: +48 33 470 77 81 | +48 608 064 425www.beskidplus.com archiw@beskidplus.com.pl

Konstrukcje opakowań

Numer

Numer

Numer

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie

fotografie, książki, 
albumy, grafiki, mapy

obiekty muzealne

ciężkie księgi, pergami-
ny, delikatne obiekty 
muzealne

Klasyczna, sztywna konstrukcja do magazynowania po-
ziomego. Półokrągłe wycięcie na palec ułatwia otwarcie 
pudła. Minimalna wysokość pudła (szerokość grzbietu) 
wynosi w zależności od użytej tektury 25-30 mm. 

Konstrukcja szczękowa o zwiększonej szczelności. 
Polecana przede wszystkim do przechowywania obiek-
tów o nieregularnych kształtach. Minimalna wysokość 
pudła wynosi w zależności od użytej tektury 25-30 mm. 

Konstrukcja szczękowa o zwiększonej szczelności. 
Uchylna ścianka przednia umożliwia delikatne i bez-
pieczne wyjmowanie obiektów. Minimalna wysokość 
pudła (szerokość grzbietu) wynosi 50 mm.

Pudło szczękowe

Pudło szczękowe ze sztywną tylną  
ścianką

Pudło szczękowe ze sztywną ścianką 
tylną i uchylną ścianką przednią

IIa

IIb

IIc

Konstrukcje opakowań

a – długość   
b – szerokość
c – szerokość grzbietu 

c

b a

a – długość   
b – szerokość
c – szerokość grzbietu 

c

b a

a – długość   
b – szerokość
c – szerokość grzbietu 

c

ab

4948



Konstrukcje opakowań

Numer

Zastosowanie
książki, albumy,  
czasopisma

a – długość   
b – szerokość
c – szerokość grzbietu 

Najpopularniejsze indywidualne opakowanie do prze-
chowywania książek. Podwójna ścianka chroni okładkę 
przed uszkodzeniem przez zamek pudła. Nie jest wyma-
gana żadna minimalna szerokość grzbietu.

Folder z podwójną ścianką

III

Podwójna ścianka

c

b
a

Numer

Zastosowanie
luźne dokumenty, 
dokumenty w teczkach

Najpopularniejsza konstrukcja służąca do przecho- 
wywania luźnych dokumentów oraz dokumentów  
w teczkach. Boczne zamki zapobiegają przypadkowemu 
otwarciu się pudła.

Pudło kopertowe z bocznymi zamkami

IVa

a – długość   
b – szerokość
c – szerokość grzbietu 

c

b

a
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Konstrukcje opakowań

Wydłużone skrzydełka boczne 
chronią okładkę książki 

przed uszkodzeniem w chwili 
zamykania opakowania.

Numer

Zastosowanie
luźne dokumenty,  
dokumenty w teczkach

Pudło kopertowe o częściowo uchylnej przedniej klapie, 
co zapewnia wygodny dostęp do przechowywanych  
dokumentów. Boczne zamki zapobiegają przypadkowe-
mu otwarciu się pudła.

Pudło kopertowe z dzieloną klapą  
przednią

IVb

a – długość   
b – szerokość
c – szerokość grzbietu 

c

b

a

Numer

Zastosowanie
książki, oprawione  
dokumenty

Szczególny wariant pudła kopertowego z możliwością 
regulacji szerokości grzbietu. Przeznaczony do zabezpie-
czania książek lub oprawionych dokumentów o powta-
rzających się formatach, lecz różnej grubości.

Pudło kopertowe z regulowaną  
szerokością grzbietu

IVd

a – długość   
b – szerokość
c – szerokość grzbietu 

Numer

Zastosowanie
książki, albumy

Wariant popularnego pudła kopertowego przeznaczony 
do zabezpieczania książek. Dzięki wydłużonym skrzy-
dełkom bocznym okładka książki chroniona jest przed 
uszkodzeniem w chwili zamykania pudła.

Pudło kopertowe z wydłużonymi  
skrzydełkami

IVc

a – długość   
b – szerokość
c – szerokość grzbietu 

b

c

a

a
b

c
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Konstrukcje opakowań

Uchylna przednia ścianka  
pozwala na wygodne wyjmowa-
nie obiektu, lecz wymaga dużej 
ostrożności – łatwo uszkodzić 
boczne skrzydełka ścianki.

Numer

Numer

Zastosowanie

Zastosowanie

obiekty muzealne, stroje 
historyczne, sztandary

grafiki, plakaty, mapy 
o dużych rozmiarach, 
sztandary

a – długość   
b – szerokość
c – wysokość

a – długość   
b – szerokość
c – wysokość 

Klasyczna konstrukcja z wiekiem, polecana zwłaszcza 
do przechowywania obiektów muzealnych o nieregular-
nych kształtach.

Konstrukcja z wiekiem służąca do przechowywania  
delikatnych grafik, dużych plakatów czy map. Uchylna 
ścianka przednia pozwala na bezpieczne wysunięcie 
przechowywanego obiektu. 

Pudło z wiekiem

Pudło z wiekiem i uchylną ścianką przednią

Va

Vb

c

b
a

c

b a
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Konstrukcje opakowań

Konstrukcja pozwala na  
wykonanie pudła na obiekt  
o długości nawet 4 metrów.

Numer

Zastosowanie
grafiki, plakaty, mapy 
o dużych rozmiarach 
zwinięte w rulon a – długość   

b – średnica rulonu

Szczelna konstrukcja, wymagająca ostrożnego wsuwania 
i wysuwania zwiniętych w rulon map, plakatów  
czy grafik. 

Pudło na rulony otwierane na końcach

VIb

Numer

Zastosowanie
grafiki, plakaty, mapy 
o dużych rozmiarach 
zwinięte w rulon 

Pudło otwierane na całej długości, umożliwiające deli-
katne i bezpieczne wkładanie i wyjmowanie zwiniętych 
w rulon map, plakatów czy grafik.

Pudło na rulony otwierane wzdłuż  
dłuższego boku

VIa

a – długość   
b – średnica rulonu

b

b

a

b

b a

Numer

Zastosowanie
grafiki, plakaty, mapy  
o bardzo dużych rozmia-
rach zwinięte w rulon

a – długość   
b – średnica rulonu

Konstrukcja polecana do zabezpieczenia bardzo długich 
rulonów: od 1,5 do nawet 4 metrów długości. 

Dwuczęściowe pudło na rulony

VIc

b

b a
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Wyjątkowo sztywna konstrukcja  
wykonana we współpracy  
z Biblioteką Śląską

Konstrukcje opakowań

Numer

Numer

Zastosowanie

Zastosowanie

dokumenty w teczkach, 
czasopisma

dokumenty w teczkach, 
czasopisma

a – długość   
b – szerokość
c – szerokość grzbietu 

a – długość   
b – szerokość
c – szerokość grzbietu 

Klasyczna konstrukcja wykorzystywana w czytelniach, 
magazynach zbiorów podręcznych oraz biurach.

Bardzo sztywna i trwała konstrukcja umożliwiająca 
przechowywanie dużych zbiorów czasopism w jednym 
opakowaniu.

Pudło ścięte

Pudło ścięte wzmocnione

VIIa

VIIb

cb

a

cb

a

Konstrukcje opakowań

Numer

Zastosowanie
księgi, dokumenty  
w teczkach, luźne doku-
menty

Konstrukcja umożliwiająca łatwe wyjmowanie akt  
bez konieczności zdejmowania pudła z regału.

Pudło z otwieraną ścianą czołową

VIIIa

a – długość   
b – szerokość
c – wysokość

c

b

a

Numer

Zastosowanie
luźne dokumenty,  
dokumenty w teczkach

Pudło umożliwiające wygodne i bezpieczne wysunięcie 
dokumentów za pomocą szufladki, bez konieczności 
zdejmowania pudła z regału.

Pudło z otwieraną ścianą czołową  
i wysuwaną szufladką

VIIIb

a – długość   
b – szerokość
c – wysokość 

c

b

a
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Numer

Zastosowanie
książki, dokumenty  
w teczkach,  
luźne dokumenty 

Ściana czołowa w tej konstrukcji podzielona jest na 
części górną i dolną, otwierające się na płóciennych 
zawiasach. Owijka umożliwia dobre zabezpieczenie 
zawartości przed przypadkowym otwarciem się pudła.

Pudło z otwieraną, dzieloną ścianą  
czołową i owijką

VIIIc

a – długość   
b – szerokość
b – wysokość

Pudło na zdjęciu to sześcian 
o boku 1 metra; wykonanie 

opakowania o większych  
wymiarach również jest możliwe.

Ekskluzywne warianty: pudło 
z wewnętrznymi szufladkami 
oraz z przegrodami

Dodatkowa wkładka 
usztywniająca pozwala 

na układanie pudeł w stosie.

Uchwyty na dłonie 
umożliwiają wygodne 
przenoszenie opakowania.

Konstrukcje opakowań

a

c

b

Wariant pudła z przegrodami 
wykonanymi z tektury  
muzealnej oraz wiekiem  
z transparentnej folii Melinex

Doskonałe rozwiązanie dla 
zabezpieczenia delikatnych  
i drobnych przedmiotów

Przy zamawianiu pudła  
z przegrodami podajemy układ  
i liczbę komórek (np. 6x3)  
oraz wymiary wewnętrzne  
pojedynczej komórki.

Najlepsze rozwiązanie dla archiwi-
zacji negatywów szklanych – każda 
przegródka mieści tylko jeden 
negatyw.

Konstrukcje opakowań

Numer

Zastosowanie
obiekty muzealne,  
dokumenty, negatywy, 
płytki szklane

Pudło przeznaczone do przechowywania delikatnych  
i kruchych obiektów muzealnych, drobnych przedmio-
tów, dokumentów oraz materiałów fotograficznych. 

Pudło z przegrodami

IX

a – długość   
b – szerokość
c – wysokość

c

ba
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Konstrukcje opakowań

Numer

Numer

Numer

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie

kapelusze, okrągłe  
obiekty muzealne,  
taśmy filmowe

dokumenty, książki, 
obiekty muzealne

materiały fotograficzne, 
dokumenty przecho-
wywane w obwolutach 
Secol

a – średnica  
b – wysokość

a – długość   
b – szerokość
c – wysokość

a – 325 mm (długość)  
b – 315 mm (szerokość)
c – 53 mm (wysokość)

Pudło do przechowywania nakryć głowy oraz okrągłych 
obiektów muzealnych. Może być również stosowane do 
zabezpieczania szpul z taśmą filmową.

Wzmocnione pudło z wiekiem do transportu i przecho-
wywania ciężkich obiektów. Może być wykorzystywane 
jako pudło zbiorcze.

Opakowanie służące do archiwizacji materiałów  
przechowywanych w obwolutach firmy Secol.

Pudło na kapelusze

Pudło transportowe

Pudło – segregator na system Secol

X

XI

XII

b

a

c

b a

c

b a
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Konstrukcje opakowań

Numer

Numer

Numer

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie

mikrofilmy

mikrofilmy

mikrofilmy

Pudełko do przechowywania pojedynczego mikrofilmu  
z otwieraną mniejszą boczną ścianką.

Pudełko do przechowywania pojedynczego mikrofilmu  
z otwieraną górną ścianką.

Pudło zbiorcze do przechowywania mikrofilmów zabez-
pieczonych w pojedynczych pudełkach.

Pudełko na mikrofilmy I

Pudełko na mikrofilmy II

Zbiorcze pudło na mikrofilmy

XIIIa

XIIIb

XIIIc

a – średnica mikrofilmu   
b – szerokość

a – średnica mikrofilmu  
b – szerokość

a – średnica mikrofilmu  
b – długość

Należy podać liczbę i rozmiar 
pudełek na mikrofilmy,  
które mają być przechowywa-
ne w pudle.

b
a

b

a

b

a
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Konstrukcje opakowań

Numer

Numer

Numer

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie

pojedyncze dokumenty, 
fotografie, pocztówki, 
negatywy szklane

dokumenty, grafiki,  
plany, fotografie

luźne dokumenty

a – długość  
b – szerokość

a – długość  
b – szerokość
c – szerokość grzbietu

a – długość  
b – szerokość

Klasyczne opakowanie na pojedyncze dokumenty,  
fotografie, pocztówki.

Opakowanie odpowiednie do przechowywania grubych 
plików dokumentów. Wykorzystywane również jako 
opakowanie tymczasowe do transportu akt.

Bezpieczne zamknięcie zapobiega przypadkowemu 
otwarciu się koperty.

Koperta

Koperta z poszerzanym grzbietem

Koperta z bezpiecznym zamknięciem

XIVa

XIVb

XIVc

ba

Koperty wykonujemy 
już od szerokości grzbietu 
20 mm.

Przednia ścianka koperty nie jest doklejona 
do końca swojej długości, co pozwala na 
wsunięcie pod nią klapki. 

b

a

c

ba
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Teczka o danej szerokości 
grzbietu może posiadać  
różną liczbę bigów, czyli 
miejsc zagięcia skrzydełek 
oraz okładki.

Konstrukcje opakowań

Dodatkowe wiązanie łączące 
skrzydełka dolne i górne – 
zmniejsza ryzyko przypadko-
wego wypadnięcia  
dokumentów.

Teczka z doklejanymi 
skrzydełkami

Przykład skrzydełka standardowego  
oraz pełnego – na całą szerokość teczki

Do produkcji teczek  
z wiązaniami używamy 
wyłącznie tasiemki  
z niebielonej surówki 
bawełnianej.

Teczka  
bez wiązań

Do produkcji teczek używamy wysokiej jakości kleju bezkwasowego.

Numer

Zastosowanie
luźne dokumenty

Klasyczne opakowanie na luźne dokumenty. Oferujemy 
je w wielu wariantach: z różnymi rozmiarami skrzydełek 
i różnymi sposobami zamykania.

Teczka wiązana

XV

a – długość 
b – szerokość
c – szerokość grzbietu

ba

c
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Konstrukcje opakowań

Numer

Numer

Numer

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie

fotografie, pocztówki

dokumenty, grafiki,  
plany, fotografie

dokumenty, grafiki,  
plany, fotografie

a – długość  
b – szerokość

a – długość  
b – szerokość

a – długość  
b – szerokość

Najpopularniejszy typ obwoluty do przechowywania 
fotografii.

Obwoluta papierowa, poliestrowa lub hybrydowa (przód 
z poliestru, tył z papieru bawełnianego, papieru albo 
kartonu) o sklejonych lub połączonych zgrzewem dwóch 
sąsiadujących krawędziach.

Obwoluta papierowa, poliestrowa lub hybrydowa (przód 
z poliestru, tył z papieru bawełnianego, papieru albo 
kartonu) o sklejonych lub połączonych zgrzewem trzech 
krawędziach. Zmniejsza ryzyko przypadkowego wysu-
nięcia się obiektu.

Obwoluta z czterema skrzydełkami

Obwoluta typu L

Obwoluta typu U

XVIIa

XVIIb

XVIIc

ba

ba

b

a
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Konstrukcje opakowań

Numer

Numer

Numer

Numer

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie

dokumenty, 
grafiki, plany, 
fotografie

dokumenty

dokumenty, 
książki, poszyty

dokumenty, 
książki, poszyty

Obwoluta papierowa, poliestrowa lub hybrydowa (przód  
z poliestru, tył z papieru bawełnianego, papieru albo kartonu) 
o sklejonej lub połączonej zgrzewem jednej krawędzi.

Klasyczna konstrukcja bardzo szczelnej obwoluty wykonywa-
nej z papierów o gramaturze 70-160 g/m².

Klasyczne opakowanie do archiwizacji dokumentów, książek  
i poszytów. Wiązania wykonane są z najwyższej jakości  
bawełnianych tasiemek.

Wariant fastykuły wyposażony w skrzydełka zabezpieczające 
zawartość przed przypadkowym wypadnięciem, a także chro-
niące przed brudem.

Obwoluta typu I

Składana obwoluta na dokumenty

Fastykuła

Fastykuła ze skrzydełkami

XVIId

XVIIe

XVIIIb

XVIIIa

a – długość   |   b – szerokość

a – długość   |   b – szerokość

a – długość   |   b – szerokość

a – długość   |   b – szerokość   |   c – szer. grzbietu

b
a

ba
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a
b

c

b

a
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Tabela konstrukcji

Tabela konstrukcji

Powyżej zaprezentowaliśmy jedynie  
przykładowe konstrukcje naszych opakowań.  
Na Państwa życzenie możemy zaprojektować  
i wykonać opakowanie na niemal każdy,  
nawet najbardziej nietypowy obiekt.

Przeglądaj tabelę konstrukcji
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Fotografie

Fotografie

Albumy

Negatywy

Płytki szklane

Mikrofilmy

IbIa IIcIIb IVaIII IVcIVb VbVa VIbVIa VIIaVIc VIIb VIIIa VIIIb IXVIIIc X XI XII XIII XIVa XIVb XIVc XV XVI XVIIa XVIIb XVIIc XVIId XVIIeNumer
konstrukcji 

IIa

Książki

Książki

Książki dużego formatu

Duże i ciężkie księgi

Opakowania zbiorcze

Dokumenty

Luźne dokumenty

Dokumenty w teczkach

Pergaminy

Przechowywanie 
tymczasowe i transport  

Opakowania zbiorcze

Mapy

Mapy, plany

Zrolowane mapy, plany

Obiekty muzealne

Obiekty muzealne

Okrągłe obiekty muzealne 

Opakowania zbiorcze

Delikatne obiekty 
muzealne

Ciężkie obiekty muzealne

Pergaminy, plakaty,
grafiki 

Pocztówki

Rysunki techniczne, 
duże plakaty

Gazety i czasopisma

Stroje historyczne

IbIa IIcIIb IVaIII IVc

IVd

IVdIVb VbVa VIbVIa VIIaVIc VIIb VIIIa VIIIb IXVIIIc X XI XII XIII XIVa XIVb XIVc XV XVI XVIIa XVIIb XVIIc XVIId XVIIeNumer
konstrukcji 

IIa

Tabela konstrukcji

XVIIIa

XVIIIa

XVIIIb

XVIIIb
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– określa właściwości opakowań przeznaczonych do dłu-
goterminowego przechowywania materiałów archiwal-
nych;

Kryteria jakości
naszych opakowań

Norma ISO 9706

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z 20.10.2015 r.

PAT (Photographic Activity Test)

Norma ISO 16245

W pudłach, teczkach i obwolutach firmy Beskid Plus 
przechowywane są najcenniejsze zbiory polskich i zagra-
nicznych archiwów, bibliotek i muzeów. Dlatego nasze 
opakowania archiwizacyjne spełniają szereg surowych 
wymogów zawartych w międzynarodowych normach ISO 
oraz polskich aktach prawnych:

– definiuje kryteria trwałego papieru, czyli papieru, który 
– odpowiednio przechowywany – może przetrwać kilka-
set lat;

– dotyczy stricte opakowań archiwizacyjnych i zawiera 
wymogi dotyczące zarówno materiału, z jakiego wy-
konane jest pudło czy teczka, jak i gotowego opakowa-
nia.  Wprowadza podział na opakowania wewnętrzne  
(bezpośrednio stykają się z przechowywanymi obiektami)  
i zewnętrzne (zbiorcze). Rozróżnia również dwa typy tek-
tury: typ A (z czystej celulozy, liczba Kappa < ) i typ B 
(brak ograniczeń co do liczby Kappa);

– sprawdza, czy dany materiał nie oddziaływuje nieko-
rzystnie na główne składniki emulsji fotograficznej. Atest 
PAT jest wymagany, jeśli dane opakowanie ma być stoso-
wane do przechowywania fotografii.

ISO 9706

ISO 16245

Rozporządzenie MKiDN  
z 20.10.2015 r.

ISO 9706

ISO 16245

Rozporządzenie MKiDN  
z 20.10.2015 r.

Wartość pH

Rezerwa alkaliczna

Od 7,5 do 10
 
Tylko opakowania o takiej wartości pH stwarzają dla 
przechowywanych dokumentów bezpieczne środowisko, 
nie przyspieszając procesu ich rozpadu pod wpływem 
kwasów.

Minimum 0,4 mola na kg (w przypadku węglanu wapnia 
papier powinien zawierać minimum 2% CaCO3) 

Rezerwa alkaliczna to dodatek zasadowy, który będzie 
neutralizował związki kwasowe powstające w późniejszym 
czasie i dzięki temu dłużej zapewni przechowywanym 
obiektom skuteczną ochronę.

pH
0 7,5 10 14

Kryteria jakości naszych opakowań

Dowiedz się więcej

Więcej o normach ISO 9706 i ISO 16245  
przeczytacie Państwo w naszym bezpłatnym 
e-booku „Trwały papier i bezpieczne  
opakowania”.

Więcej o rozporządzeniu MKiDN dowiecie się 
Państwo z naszej prezentacji „Rozporządzenie 
MKiDN z 20.10.2015 r. - wymagania stawiane 
opakowaniom archiwizacyjnym”.

www.beskidplus.com/bazawiedzy

Odporność na utlenianie

Barwniki i rozjaśniacze optyczne

Kleje, elementy łączące i mocujące

Odporność na obciążenie

Odporność na przyjęcie wody

Odporność na otwieranie i zamykanie

Reakcje z emulsją fotograficzną

Liczba Kappa mniejsza od 5 
 
Parametr ten świadczy o najwyższej jakości surowców 
zastosowanych do produkcji papieru bądź tektury.  
Spełniają go tylko papiery wykonane ze 100% celulozy,  
bez dodatku ścieru drzewnego.

Barwniki i rozjaśniacze optyczne nie mogą migrować. 
Opakowania wewnętrzne powinny być wykonane  
z materiału, który nie zawiera rozjaśniaczy optycznych.

Kleje nie mogą zawierać plastyfikatorów, a nity 
lub zszywki muszą być wykonane z surowca, który nie 
koroduje.

Pudło musi wytrzymać nacisk o wartości co najmniej  
20 kPa (w przypadku pudła na dokumenty A4 jest to 
nacisk ok. 150 kg).

Wartość Cobb    mniejsza niż 25 g/m²

Przyjęcie wody w trakcie zanurzenia trwającego 1 minutę 
musi być mniejsze niż 25 g wody na 1 m2 tektury, z której 
wykonane zostało opakowanie.

Pudło powinno wytrzymać bez uszkodzeń co najmniej 
300-krotne otwarcie i zamknięcie.

Testowany materiał nie może wpływać destrukcyjnie 
na główne składniki emulsji fotograficznej.

100% celulozy

kg

ISO 9706

ISO 16245 (nie dotyczy 
tektury typu B)

Rozporządzenie MKiDN  
z 20.10.2015 r. (dla opa-
kowań wewnętrznych)

ISO 16245

ISO 16245

ISO 16245

ISO 16245

ISO 18916 – Photogra-
phic Activity Test (PAT)

ISO 16245

⁶⁰

6968



PHU Beskid Plus sp. j. 
R. Tyrna, J. Cybuch, B. Tyrna

tel.: +48 33 470 77 81
tel.: +48 608 064 425

ul. Towarowa 3
43-400 Cieszyn
NIP: 548-20-75-995

archiw@beskidplus.com.pl 

www.beskidplus.comPHU Beskid Plus sp. j.
R. Tyrna, J. Cybuch, B. Tyrna

tel.: +48 33 470 77 81 
tel.: +48 608 064 425

Regon: 070919527
KRS: 0000101002
NIP: 548-20-75-995
Numer konta: 35-81130007-2001000684460001

www.beskidplus.com

archiw@beskidplus.com.plul. Towarowa 3
43-400 Cieszyn

Informacje ogólne

Pomoc w doborze produktów Składanie zamówień

Oferty cenowe zamówień specjalnych
Transport i logistyka

Płatności

Gwarancja

Termin realizacji zamówień

Świadomi problemów związanych z doborem odpo- 
wiednich opakowań archiwizacyjnych służymy po-
mocą w wyborze optymalnego i w pełni satysfakcjo-
nującego produktu. Konsultanci firmy Beskid Plus 
są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 8:00 do 16:00.

Zamówienia można składać za pośrednictwem na-
szego sklepu internetowego www.beskidplus.com. 
Przyjmujemy także zamówienia składane drogą ma-
ilową, oraz tradycyjnym listem – w tych wypadkach 
zachęcamy do pobrania i wypełnienia formularza za-
mówień dostępnego na naszej stronie internetowej. 

Przy zamówieniach specjalnych (np. na opakowania 
wykonane technikami introligatorskimi), wymaga-
jących oszacowania kosztów surowców, matryc itp., 
zobowiązujemy się dokonywać kalkulacji cenowych 
w czasie nie dłuższym niż 2 dni.

Większość zamówionych materiałów dostarczana 
jest do Państwa za pośrednictwem firm kurierskich. 
Materiały wielkogabarytowe wysyłamy na paletach, 
natomiast mniejsze lub o niedużym ciężarze (do 30 
kg) jako paczki.

Istnieje możliwość wystawienia faktur z odroczonym 
terminem płatności – 14 dni.

Warunki gwarancji na poszczególne produkty okre-
ślane są indywidualnie.

Usprawniając procesy produkcji i logistyki, dążymy 
do maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania na 
zamówione materiały archiwizacyjne. W przypadku 
zamówień produktów będących w naszej podstawo-
wej ofercie – ok. 80-90% naszego asortymentu – nasi 
Klienci mogą liczyć na realizację zamówień w ciągu 
24 godzin pod warunkiem złożenia zamówienia do 
godziny 10.00.
Termin wykonania pudeł i teczek o niestandardo-
wych wymiarach i konstrukcjach wynosi 2-5 tygodni. 
Czas realizacji zamówień na opakowania wykonane 
w systemie Omni-Box uzgadniamy indywidualnie.

Rynek w Cieszynie

70


