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JALEMA 
OBÁLKOVÝ SYSTÉM 

Méně stresu 
Šetří čas, místo i peníze 

Tento systém.je založen na jednobodovém 
systému závěsu. Obálky se řadí bočně do profilu, 
díky čemuž ušetříte oproti běžným skladovacím 
systémům až 45 % místa. Systém se skládá ze 
dvou částí: závěsného bodu vyrobeného z pevné 
nerez oceli, a z profilu, na který se obálky 
navěšují.   

VÝHODY JALEMA SYSTÉMU: 
> Efektivní využití prostoru
> Řádná a uspořádaná úschova dokumentů
> Jedinečný jednobodový systém závěsu. Obálky tak

mohou být zavěšeny, nebo sejmuty jednoduchým
pohybem ruky.

> Několik řad obálek může být zavěšeno nad sebe.
Ušetříte tak více místa.

> Unikátní barevný kódovací systém zajišťuje maximální
pořádek v uchovávaných podkladech

> Díky závěsu obálek je vždy viditelné barevné označení
> Závěsný systém pasuje do všech držáků a regálů
> Jedna metoda pro statický i dynamický archiv
> Zavěšení jednotlivých listů i celé složky

(případně kombinace obou)
> Obálky mohou obsahovat vnitřní složku
> Kompletní úložné řešení včetně držáků, regálů,

závěsných kolejnic a příslušenství 
> Jedna práce, jedna složka: všechen pracovní podklad

v jedné složce

GRAFI-SYSTÉM 
Jalema vyvinula řešení speciálně pro grafický průmysl. Jde o 
integrovaný ukládací systém vybavený podle požadavků a 
potřeb grafického průmyslu. Grafi-systém byl vyvinut 
k ukládání podkladů stejně tak ke každodennímu využití od 
předtiskové přípravy k samotnému tisku. Pracovní výkresy, 
umělecká díla, fotografie, filmy, litografie, ofsetové desky, to 
všechno můžete uložit do tohoto propracovaného úložného 
systému. Obálky jsou zavěšeny diagonálně, využívají tak 
minimum Vašeho prostoru.  
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Grafi-systém je nabízen ve třech různých 
provedeních, která byla navržena 
speciálně pro ukládání filmů a ofsetových 
desek. Multifunkční desky jsou vyrobeny 
z pevné, 270gramové hnědé lepenky. 
Tyto obálky využijete pro uložení Vašich 
pracovních výkresů, uměleckých děl, 
fotografií, filmů, litografií a dalších 
podkladů. 

CUSTOMISED FILES 
Ačkoliv nabízíme celou škálu standardních obálek, 
může se stát, že budete potřebovat něco trošku 
odlišného. Možná jste viděli obálku, kterou byste chtěli 
pozměnit, ať už by se jednalo o vzhled nebo velikost. 
Chtěli byste mít vlastní logo. A tohle přesně Vám 
můžeme nabídnout. Kontaktujte nás a my Vám 
nabídneme možnosti. Navrhneme Vám řešení, rychle 
vyrobíme a dodáme. 

220g hnědá lepenka | S DVĚMA KAPSAMI 

Prach, pomačkání, přehyby a škrábance jsou osudné pro 
všechny vizuální materiály. Mimo běžné kapsy má Job-
files i kapsu s protiprachovou klopou. Můžete odděleně 
ukládat výkresy v kapse s protiprachovou klopou a ostatní 
materiály ve druhé, oddělené kapse. Velikosti obálek jsou 
přizpůsobeny běžným tiskařským formátům. Obálky jsou 
vyrobeny z 220g/m2 hladké hnědé lepenky, zatímco 
vnitřek je vybaven jemnou bílou netransparentní vrstvou. 
Největší obálka je vyrobena z 290g/m2 hladké hnědé 
lepenky. Všechny obálky jsou opatřeny jednobodovým 
ocelovým závěsným systémem. 

Barva Kód Pro formáty 
(mm) 

Vel. složky (mm) Stand. balení 

5225200 255 x 390 275 x 435 50 

5237200 370 x 450 390 x 495 50 

5242200 420 x 520 440 x 565 50 

5246200 460 x 525 480 x 570 50 

5255200 550 x 650 570 x 695 50 

5262200 620 x 750 640 x 795 50 



4 – www.jalema.cz

220g hladká hnědá lepenka | S JEDNOU KAPSOU 

Oproti Job-files mají pouze jednu kapsu, která je taktéž 
opatřena protiprachovou Uni-files jsou tenčí a levnější než 
Job-files a Repro-files, jsou ale srovnatelně silné a 
využitelné. Dva největší formáty jsou vyrobeny z 290g/m2 
hladké hnědé lepenky. Ideální pro flexografický materiál.  

335g Tenax lepenka | EXTRA PEVNÁ A ODOLNÁ 

Zpracování Repro-files je podobné jako u Job-files jen 
s několika malými rozdíly. Jsou vyrobeny z pevnějšího 
kartonu (335g Tenax lepenka) a jsou dodávány v šedé 
barvě. Repro-files jsou pevnější, odolnější a mají dvě 
kapsy. 

Barva Kód Pro formáty 
(mm) 

Vel. složky (mm) Stand. balení 

5225100 255 x 390 275 x435 50 

5237100 370 x 450 390x495 50 

5242100 420 x 520 440x565 50 

5255100 550 x 650 570 x 695 50 

5262100 620 x 750 640x795 50 

5280000 800 x 1030 840 x 1100 25 

Barva Kód Pro formát (mm) Vel. Složky (mm) Stand. balení 

5225807 255 x 390 275 x 435 50 

5237807 370 x 450 390 x 495 50 

5242807 420 x 520 440 x 565 50 

5255807 550 x 650 570 x 695 50 



REGÁLY 

UNI RACK 
PRO VYUŽITÍ MAXIMA PROSTORU 

Jalema Uni regály jsou vhodné pro všechny typy 
závěsných obálek Uni-files, Job-files i Repro-files. 
Závěsné regály jsou dodávány v rozloženém stavu 
s podrobným návodem na sestavení, které je velmi 
jednoduché. Regály lze bez omezení „nastavovat“ 
vedle sebe. Profily mohou být nastavovány do výšky 
vždy o tři centimetry. Obálky musí být řazeny zvlášť. 
Menším velikostem je vyhrazen horní díl regálů, těm 
větším spodní díl. Maximální nosnost regálu je 
nastavena na 200 kg. Jalema nabízí dva typy Uni 
regálů: regály o hloubce 400 mm vhodné pro obálky do 
maximální velikosti 390 x 495 mm a regály o hloubce 
550 mm vhodné pro obálky maximální velikosti 640 x 
795 mm. Speciální regál je navržen pro obálky A4, který 
je až pro šest řad. 

OFFSET RACK 
PRO NEJVĚTŠÍ FORMÁTY 

Tento základní regál slouží k uložení obálek Uni-files 
největších rozměrů. Tento regál je také dodáván 
v rozloženém stavu s podrobným návodem na 
sestavení a obsahuje jeden profil. Maximální nosnost 
je 250 kg. Nabízíme také rozšíření regálu, které 
umožňuje uložit dvakrát více obálek na stejné 
podlahové ploše.  

HORNÍ DÍL 

SPODNÍ DÍL 

Barva Kód Pro formáty (mm) Balení 

6440000 Základní regál, hloubka 400mm 1 

6440500 Rozšířený regál, hloubka 400 mm 1 

6455000 Základní regál, hloubka 550 mm 1 

6455500 Rozšířený regál, hloubka 550 mm 1 

6460200 Set dvou profilů vč. příslušenství 1 

6460300 Set tří profilů vč. příslušenství 1 

6460400 Set čtyř profilů vč. příslušenství 1 

Barva Kód Pro formáty (mm) Balení 

6480500 Spodní díl pro složky vel. 840 x 1100 mm 1 

6481000 Horní díl pro složky vel. 840 x 1100 mm 1 
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PRO PŘÍRUČNÍ DOKUMENTY 

Závěsné jednotky jsou vhodné především k umístění 
blízko pracovní plochy. Zabírají malou plochu, mohou být 
připevněny téměř k jakémukoliv typu stěny a mají délku 
profilu 200 mm. Balení obsahuje kompletní montážní 
materiál. 

SLOŽKY STÁLE PO RUCE 

Ideální řešení pro menší, příruční ukládací místa, většinou 
tedy pro místa, kde se s obsahem obálek právě pracuje. 
Závěsné stěnové držáky jsou dodávány ve velikostech 800 
a 1600 mm včetně kompletního montážního materiálu. 

Barva Kód Velikost (mm) Max. zátěž 
(kg) 

5811600 1600 x 360 x 200 2 x 75 

Délka profilu (mm) Max. formáty (mm) Balení/hmotnost 

1600 (duo Profil) 275x440 až do 
640x800 1ks / 5,6 kg 

Barva Kód Max. stálá zátěž 
(kg) 

5812500 25 

Barva Kód Velikost (mm) Max. zátěž 
(kg) 

5810800 800 x 360 x 200 100

Délka profilu (mm) Max. formáty (mm) Balení/hmotnost 

200 (duo Profil) 
275x440 až do 

640x800 1ks / 0,27 kg 

Délka profilu (mm) Max. formáty (mm) Balení/hmotnost 

800 (duo Profil) 275x440 až do 
640x800 1ks / 3,6 kg 



PŘÍSLUŠENSTVÍ 

BAREVNÉ KÓDOVÁNÍ 
Jedná se o laminované barevné samolepicí štítky, které 
jsou dodávány buď bez textu, nebo s natisknutými 
čísly, písmeny či letopočtem. Díky tomuto systému si 
můžete vymyslet vlastní způsob značení dokumentů. 
Složky můžete řadit dle čísla objednávky, jména 
klientů, poštovního směrovacího čísla, data, případně 
osobního čísla klienta. Samolepicí barevné štítky Vám 
zabrání špatně zařadit složku. Jakákoliv špatně 
zařazená složky Vám svým označením rychle napoví, 
že barevně nesedí s označením ostatních složek. Díky 
označení letopočtem je snadnější archivace 
dokumentů a jejich následná likvidace dle archivačního 
řádu. Všechny složky Jalema mají kódovací proužek 
sekcí 6 x 26 mm a 1 x 21 mm. Samolepicí štítky se lepí 
do těchto sekcí. Barevné kódování je dodáváno v 
různých velikostech balení. Číslice jsou baleny do rolí 
o 500 štítcích, nebo do pytlíků o 100 štítcích. Můžete si
také objednat mix 10 rolí o 500 ks se všemi číslicemi.
Samostatná písmena jsou dodávána po 100 ks,
přičemž si můžete objednat celou abecedu, která bude
dodána v boxu 26 x 100 písmen A – Z. Samolepicí
štítky bez textu jsou dodávány v rolích o 500 ks,
letopočty v rolích o 1000 ks.
Kódování, číslice 0 – 9

Barva Kód Počet ks Počet 
číslic 

Barva 

6281002 100 7 tm. modrá 

6281013 100 8 oranžová 

6281019 100 9 černá 

Kódování, písmena A – Z 

Barva Kód Balení Číslice Barva 

6280006 500 ks role 0 žlutá 

6280009 500 ks role 1 sv. modrá 

6280015 500 ks role 2 červená 

6280010 500 ks role 3 sv. zelená 

6280007 500 ks role 4 šedá 

6280028 500 ks role 5 zlatá 

6280008 500 ks role 6 tm. zelená 

6280002 500 ks role 7 tm. modrá 

6280013 500 ks role 8 oranžová 

6280019 500 ks role 9 černá 

6280525 500 ks role 0-9 10 rolí mix 

6281006 100 ks 0 žlutá 

6281009 100 ks 1 sv. modrá 

6281015 100 ks 2 červená 

6281010 100 ks 3 sv. zelená 

6281007 100 ks 4 šedá 

6281028 100 ks 5 hnědá 

6281008 100 ks 6 tm. zelená 

Barva Kód Počet ks Písmeno Barva 

6282009 100 A sv. modrá 

6282015 100 B červená 

6282010 100 C sv. zelená 

6282007 100 D šedá 

6282028 100 E zlatá 

6282008 100 F tm. zelená 

6282002 100 G tm. modrá 

6282013 100 H oranžová 

6282019 100 I černá 

6282003 100 J hnědá 

6282021 100 K růžová 

6282014 100 L fialová 

6282006 100 M žlutá 

6283009 100 N sv. modrá 

6283015 100 O červená 

6283010 100 P sv. zelená 

6283007 100 Q šedá 

6283028 100 R zlatá 

6283008 100 S tm. zelená 

6283002 100 T tm. modrá 

6283013 100 U oranžová 

6283019 100 V černá 

6283003 100 W hnědá 

6283021 100 X růžová 

6283014 100 Y fialová 

6283006 100 Z žlutá 

6283200 26 x 100 A-Z mix barev 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ 

KÓDOVÁNÍ 
Kódování, letopočet 

Barva Kód Počet ks v roli Číslice Barva 

6286008 1000 ks 20 žlutá 

6286109 1000 ks 21 sv. modrá 

6286215 1000 ks 22 červená 

6286310 1000 ks 23 sv. zelená 

6286407 1000 ks 14 šedá 

6286528 1000 ks 15 zlatá 

6286608 1000 ks 16 tm. zelená 

6286702 1000 ks 17 tm. modrá 

6286813 1000 ks 18 oranžová 

6286919 1000 ks 19 černá 

Kódování, nevyplněné 

Code in One, čtyři pozice, samolepicí 

Barva Kód Počet ks v roli Barva 

6285002 500 ks  tm. modrá 

6285003 500 ks hnědá 

6285006 500 ks žlutá 

6285007 500 ks šedá 

6285008 500 ks   tm. zelená 

6285009 500 ks   sv. modrá 

6285010 500 ks   sv. zelená 

6285013 500 ks oranžová 

6285014 500 ks fialová 

6285015 500 ks červená 

6285018 500 ks bílá 

6285019 500 ks černá 

6285021 500 ks růžová 

6285028 500 ks zlatá 

Kód Popis Čísla 

4330000 Série čísel 0000-0999 

4331000 Série čísel 1000-1999 

4332000 Série čísel 2000-2999 

4333000 Série čísel 3000-3999 

4334000 Série čísel 4000-4999 

4335000 Série čísel 5000-5999 

4336000 Série čísel 6000-6999 

4337000 Série čísel 7000-7999 

4338000 Série čísel 8000-8999 

4339000 Série čísel 9000-9999 



DESIGN-FILE 
GRAFI DESIGN-FILE S DVĚMA KLÍNKY 

Design-file o rozměrech 485x570 mm má 
nesrovnatelnou ukládací kapacitu a je ideální pro 
výkresy, vizuální pomůcky nebo jiné křehké či tlusté 
materiály. Design-file je vybaven do poloviny zadního 
dílu a do poloviny předního dílu lněnými bočnicemi, což 
dodává této složce kapacitu ne méně než 30 mm. 

JALEMA JOCKEY 
DRŽÁK ŠTÍTKŮ JALEMA JOCKEY: KRABICE 50 ks: 
PRŮHLEDNÉ: VČ. ŠTÍTKU 

Závěsné složky jsou dodávány s perforacemi pro Jockey a 
zahrnují držáky pro samolepicí Jockey. Složky si můžete 
jednoduše označit pomocí Jalema Jockey, poté můžete 
použít barevné kódování. Jalema Jockey může být umístěn 
na tři různé pozice v horní části složky. 

Barva Kód Počet ks v balení Balení 

5205002 50 ks 1 

Barva Kód Počet ks v balení Balení 

6100520 50 ks 1 

Text je viditelný zepředu i z boku. 

VÝHODY PRODUKTU 
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SAMOLEPICÍ KAPSY 

SAMOLEPICÍ KAPSY A4 

Průhlednou samolepicí kapsu A4 lze nalepit do složek pro 
uchování vzorků, kreseb, pracovních štítků. K dispozici je 
i speciální samolepicí kapsa pro CD, DVD a diskety. Zadní 
strana dříve bývala bílá, nyní je již také průhledná a 
vyrobena z polypropylenu.  

SAMOLEPICÍ KAPSY 317 x 232 mm (PP) 

Barva Kód Počet ks v balení Balení 

6102000 50 ks 1 

Barva Kód Počet ks v balení Balení 

6102100 50 ks 1 
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