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Sistema de Arquivamento Starlock Plus

A Evolução das Espécies

Starlock Plus

Sistema de
Arquivamento
à chave

Sistema de
Arquivamento
com lacre
numerado
Envelope
Starlock Plus

O STARLOCK PLUS é um sistema de arquivamento composto por um
Envelope que ora funciona como envelope lacrável, ou como pasta suspensa
desegurança.
Compare Suas Vantagens com os
Sistemas Tradicionais de Arquivamento.
Sistema STARLOCK PLUS:

Sistemas TRADICIONAIS:

•Garantia de SEGURANÇA a cada

•Os documentos ficam em pastas

uso mediante o selo numerado
Newlock;

•Facilidade de localização do
documento agiliza o manuseio;

•Documentos são armazenados
dentro de um envelope lacrado,
impedindo o seu livre acesso;

•Perfeito controle de quem fechou
pela última vez.

abertas, verdadeiro convite à sua
substituição ou desaparecimento;

•As fechaduras sequer protegem,
dada a facilidade para sua abertura
(cópia das chaves);

•Osamarrados a linha (processo
judicial) e as pastas com ganchos
tampouco eliminam as fraudes;

•Não existe possibilidade de barrar o
acesso de pessoas não-autorizadas

O STARLOCK PLUS ainda oferece:

•Reutilização, mediante substituição de seu diminuto selo de segurança Newlock;
•Apresentação em 3 tamanhos; fole 32 mm para documentos volumosos;
•Modelosem polipropilenocoextrudado(opacoou transparente) ou em PVC;
•Versatilidade (envelope - envio postal - pasta suspensa); Envelope
Starlock Plus
•Economia de custos e redução do lixo plástico;
•Organização mais eficiente da documentação;
•100% inviolável e reciclável.

Envelope Comum

STARLOCK PLUS - O SISTEMA DE ARQUIVAMENTO DO III MILÊNIO

ENVELOPE LACRÁVEL

PASTA SUSPENSA

Reutilizável, reciclável e 100% inviolável, o
Starlock Plus é a solução mais segura,
econômica e ecologicamente correta
para envios postais.

O envelope Starlock Plus pode se transformar em pasta suspensa, bastando
somente a aplicação de aletas plásticas
para arquivamento frontal e/ou lateral.
Vem ainda com aleta para identificação
da pasta.

LACRE NEWLOCK

ARQUIVO MODULAR (opcional)

Os lacres de baixo custo Newlock
são fabricados em polipropileno e
fornecidos nas cores amarelo e
azul, em cartelas de 25 unidades
para facilidade de manuseio.

A solução mais barata e mais prática
para o arquivamento do Envelope
Starlock Plus uma vez transformado
em Pasta Suspensa. Composto por
tubos de aço galvanizado e conexões
de plástico, o arquivopode crescer
horizontal ou verticalmente, de acordo
com as necessidades.

•Ultra-leve;
•Maior organização.

Modo de Usar o STARLOCK PLUS

o fecho
Dobre o fecho, encaixando
1 Envergue
para inserir os pinos. 2 ospinos, e puxe a tira móvel

o lacre
3 Coloque
Newlock no orifício

ABRIR

para fora.

a lâmina do
1 Puxe
lacre para rompê-lo.

do final da tira.

a tira móvel para
2 Empurre
dentro. Levante o fecho.

Modo de Usar os Suportes Frontais e Laterais
Montagem

Desmontagem

A
B

A
B

Introduza os ressaltos dossu
portes nos orifícios do
perfil do envelope.

1

2

Uma vez encaixados, empurre os
suportes lateralmente para fora.

A. Envergue a aleta para fora, até ouvir um “click”.
B. Para soltar, puxe lateralmente para dentro.
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