
MÔŽE SA VÁM ZÍSŤ:

 Krém na ruky 
 Archivačné spony 
 Rýchloviazač a úchytky
 Krúžkový zakladač
 Harmonikový obal
 Spisové dosky
 Štítkovač
 Odkladacia mapa
 Toner
 Káva
 Etikety

BESTSELLER:

Pákový zakladač LyrecoEuroobaly Lyreco
1.862.711317.881

Euroobal

Pákový zakladač

Vymeniteľné papierové etikety na zakladače

Zošívačka a dostatok nábojov

Archivačná krabica

Nožnice

Lepiaca páska

Pamät’ové média

Kancelársky papier

Zvýrazňovač

Iné:

Rozdeľovač

Rozšívačka

Všetko potrebné vám privezieme až na váš stôl na druhý deň od objednania.

ČAKÁ VÁS 
ARCHIVÁCIA?

7.5 % všetkých  
dokumentov  
sa časom stratí

3 % všetkých  
dokumentov  
sú nesprávne  
založené

Vedeli ste, že...



Roztrieďte si dokumenty: skartovať  
– uchovať dočasne – archivovať

Zvyšok uložte do šanónov 
či archivačných boxov

Aktívne dokumenty 
uložte bližšie k stolu

Najbezpečnejším a najčastejším spôsobom likvidácie dokumentov je ich skartovanie. 
Experti odporúčajú, aby ste si viedli záznamy dokumentov digitálne.
Nezabudnite na údržbu. Predĺžte život vašej skárovačky – používajte olej 
a odpadové vrecia do skartovačiek.

Nezabudnite na popis 
a označenie

Veľmi dôležité dokumenty 
majte pod zámkom

Vyraďte nepotrebné 
dokumenty a skartujte

AKO NA TO?
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AKO LIKVIDOVAŤ DOKUMENTY?

Opýtajte sa vášho obchodného zástupcu Lyreco 
alebo zákazníckeho servisu: objednavka.sk@lyreco.com

12 000 produktov 
skladom

Doručenie  
na druhý deň

Individuálny prístup 
a expertíza 

lyreco.sk

blog

Na zakladače či úložné boxy si poznačte nielen o aké dokumenty sa jedná a ktorého  
obdobia sa týkajú, ale aj dátum, do kedy je nevyhnutné tieto dokumenty archivovať.  TIP:

Vytvorte si radšej ich kópie, ktoré spojíte s originálom. 
Odporúčame aj vytvorenie kópií či uloženie dokumentov 
navyše aj v digitálnej verzii.  

TIP: POZOR NA VYBLEDNUTIE ÚČTENIEK!

Skôr ako začnete, uistite sa, že sú vaše archivačné krabice odolné. 
Nekvalitné krabice sa často stávajú obeťou ťažkých spisov 
a dokumentov a nevydržia dostatočne dlho.

ZÁKLADOM SÚ KRABICE

Preplnené krabice  
sú úhlavným  
nepriateľom 
archivácie.”

Romana Jánošíková, 
Accountant, Lyreco

“
Najväčšie riziká poškodení pri archivácii:

Neopatrné zaobchádzanie, 
napadnutie škodcami

Degradácia papiera  
a žltnutie

Kyslé prostredie, účinok 
svetla, pôsobenie hmyzu

skartovačka

Archivačná krabica Lyreco
122.898


