


 

 

� Kutu ebatlarımız; 34cm. (En) x 42cm. (Boy) x 30cm. (Yüksekl k) ‘d r. 

� Kutularımızın üzerler nde barkod yapıştırılması  ç n özel alan vardır. 

� Kutularımızın mühürle k l t altına alınab lmes   ç n mühür del kler  vardır. 

� Kutularımızın üzer nde taşıma kapas tes   ve  st fleme mukavemet   le  lg l  b lg  görseller  vardır. 

� Kutularımızın üzer nde katlama or gam s n  gösteren b lg  görsel  vardır. 

� Kutunun taşıma elc kler , en yüksek mukavemette olab lecek şek lde konumlandırılmıştır. 

� Kutularımız 5 tane standart 7,5 sant ml k klasör almaktadır. 

� Kutu taşıma kapas tes  13 K logram  le sınırlıdır. 13 Kg. üstü kutuların kısa zamanda hasarlanmasına 
ve  st f tutmamasına sebep olmaktadır. 

� Üst üste en fazla 6  st f katı d z leb lmekted r. 

� Kutunun dış çeper ne su temas etmes  durumunda, kutu suyu çeker, bebek bezler nde olduğu g b  
 ç ne geç rmez. 

� Arş v kutusu  ç, dış IP Kraft kağıt, ortası 3 kat saman kağıt olarak, toplam 5 kat, yüksek gramajlı 
kağıttan oluşmaktadır. 

� Bu kutu komb nasyonu nem alışver ş , mukavemet, taşıma kolaylığı ve  st f ver ml l ğ  açısından önem 
arz etmekted r. Tüm Dünyada kabul görmüş standartlardır. 

Tanımlar 

KUTU : Kend nden katlama or gam s  olan taşıma kabıdır. Bant kullanmadan kurulur. 

KOLİ : Katlandıktan sonra b r şek lde kapakları bantla yapıştırılan taşıma kabıdır. 



 

 

ÜRÜN SPEKT GRAMAJ 

ARŞİV KOLİSİ BC  KSSSK 110X115X115X115X110 

ARŞİV KOLİSİ KAPAK C  K/S/K 110x115x110 

 Üre�ci firma tara�ndan, kutunun sürekli olarak standart kalitede üre�lmesi için 

aşağıda belir�len testler yapılmaktadır.  

Kutu Spekt (Kombinasyonu) 



 

 

Sadece Kutuda  
İşaret Ed len  

Alan 
Barkodlanmalıdır. 

 Arş v Kutusu Hazırlanırken En Çok Yapılan Aşağıdak  Hatalara D kkat 
Ed lmel d r.  

 Standarda Uygun Olmayan Kutular, Standarda Uygun Olacak Şek lde 
Yen den Düzenlen r.  

 Yapılan İşlem Arş�v H�zmetler� Sözleşmes� ‘ndek  D ğer H zmetler 
Maddes ne Göre Mal yetlend r l r. 

QR Kodu Telefonunuzun  
Kamerasına Okutarak  
Kutu Katlama Kılavuzu  

Videosunu İzleyin 



 

 

Sırtlıklar  
Yukarı  

Bakmalıdır. 

Sırtlıklar  
Yukarı  

Bakmalıdır. 

Sırtlıklar  
Yukarı  

Bakmalıdır. 
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