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11 Bokbinderi; Album; Samlingspärmar; Samlingsmappar 
 

11a Häftning 
11b Skärmaskiner för papper; Pappsaxar 
11c Bokbinderi 
11d Böcker; Bokband; Pärmar; Pärmskydd; Bokmärken; Register för 

böcker; Kataloger för bibliotek e.d. 
11e Album; Brevsamlare; Samlingspärmar; Hålslag; Brevfickor; 

Mappar; Pappershållare; Tidningshållare; Kalenderblock; 
Anteckningsblock; Anordningar för frimärkssamling; Kortsystem 

 

11a Häftning (för fästning av knäppningsorgan för kläder eller insättning av 
hyskor 3c-11, 3d-37/00; för framställning av lådor eller askar av trä 
38d-5; för framställning av askar av papp 54a-8 – 54a-11; för 
framställning av adresslappar 54b-8; hopfästning av pappersark genom 
hålning eller räffling 54d-4/03; maskiner eller verktyg för hålstansning 
eller hålskyddsinsättning för skodon 71c-101/00 – 71c-101/04; 
anordningar eller maskiner för lösande av ombindningar 81c-19; nitdon i 
allmänhet 87a-18) 

11a-1 Förfaranden för häftning (54d-4/03) 
11a-2 Häftmaskiner för textiltråd med raka nålar 
11a-3 Häftmaskiner för textiltråd med böjda nålar 
11a-4 Häftmaskiner för textiltråd med bildning av säkerhetsknutar 
11a-5 Häftmaskiner för metalltråd i allmänhet (38d-5; 54a-8 – 54a-11) 
11a-6 Häftmaskiner för metalltråd med automatisk framställning av klammer 
11a-7 Maskiner för häftning med hjälp av öljetter (3c-11; 3d-37/02; 54b-8; 71c-60; 71c-61; 

71c-101/00 – 71c-101/04; 71c-105/00) 
11a-8 Maskiner för punsning av falsade ark 
11a-9 Maskiner för framställning av trådslingor vid pappersblad (81c-19) 
11a-10 Handverktyg för häftning med textiltrådar 
11a-11 Handverktyg för häftning med metalltrådar 

11b Skärmaskiner för papper; Pappsaxar (maskiner för skärning av 
pappersbanor 55e-4 – 55e-6, 55e-8; för skärning av väv, tapeter eller 
linoleum 8f) 
Pappersskärmaskiner 

11b-1 med enkelt snitt (8f-11) 
11b-2 med flersidigt snitt 
11b-3 med automatiska pressanordningar 
11b-4 för utskärning av register 
11b-5 för kuponger e.d. 
11b-6 med skyddsanordningar 
11b-7 med snittangivare 
11b-8 för skärning av remsor; för snedskärning; för avrundning av hörn på böcker 
11b-9 för utskärning av hål (stansning 54a-3; 54d-2) 
11b-10 Pappsaxar 
11b-11 Verktyg för beskärning av papper (57c-13) 
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11c Bokbinderi (för häftning 11a; för beskärning 11b; falsmaskiner 15e) 
11c-1 Maskiner eller förfaranden för inbindning av böcker 
11c-2 Maskiner för läggning av ark till bokblock 
11c-3 Maskiner för framställning av bokryggar eller bokpärmar (påläggning av klister e.d. på 

papper eller papp 54d-6; framställning av belagd papp 55f-1) 
11c-4 Utsmyckning inom bokbinderi 
11c-5 Bokbinderiverktyg (54d-6; 55f-1) 

11d Böcker; Bokband; Pärmar; Pärmskydd; Bokmärken; Register för 
böcker; Kataloger för bibliotek e.d. 

11d-1 Böcker (avläsningsband i rullar 70d-11) 
11d-2 Bokband 
11d-3 Pärmar 
11d-4 Pärmskydd 
11d-5 Bokmärken 
11d-6 Register för böcker 
11d-7 Kataloger för bibliotek e.d. 

11e Album; Brevsamlare; Samlingspärmar; Hålslag; Brevfickor; 
Mappar; Pappershållare; Tidningshållare; Kalenderblock; 
Anteckningsblock; Anordningar för frimärkssamling; Kortsystem 

11e-1 Album i allmänhet 
11e-2 Lås för album (44b-42) 
11e-3/01 Blad för album 
11e-3/02 Hörn för infästning av bilder e.d. i album 
11e-4 Tidningshållare 
11e-5 Tidningsmappar 
11e-6 Kalenderblock (42n-12) 
11e-7 Anteckningsblock (15i-4) 

Hålslag för samlingspärmar 
11e-8/01 utan förstärkning av hålen, i allmänhet 
11e-8/02 utan förstärkning av hålen, med omställbar hålstans 
11e-8/03 med kantförstärkning 
11e-8/04 med tunghäftare 
11e-9 Hålslag vid samlingspärmar 

Pappersklämmor som inte skadar bladen 
11e-10/01 i allmänhet 
11e-10/02 Vikningsklämmor 
11e-10/03 Metalltrådsklämmor 

11e-11 Pappersklämmor som skadar bladen 
11e-12 Brevfickor med anordningar för att ordna innehållet (33b-1/01) 

Brevsamlare 
11e-13/01 i mappform 
11e-13/02 i lådform 
11e-13/03 med upphängningsanordningar för kort, mappar e.d. (11e-24) 
11e-13/04 vridbara eller förskjutbara 
11e-13/05 Brevkorgstapel 

Samlingspärmar som inte skadar bladen 
11e-14 Samlingspärmar med klämanordningar utan hålslagning (11e-23, 11e-25) 
11e-15 Samlingspärmar med i bladfalsen inlagda trådar, snören e.d. 
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11e-16 Samlingspärmar för inklistring av bladen 

Samlingspärmar som skadar bladen 
11e-17 Samlingspärmar med stela cirkelformigt böjda vridbara byglar som träffar varandra  
11e-18 Samlingspärmar med stela rörliga byglar 
11e-19 Samlingspärmar med i varandra förskjutbara, lodrätt mot pärmplanet rörliga stift och 

rör 
11e-20 Samlingspärmar med i varandra förskjutbara stift och rör 
11e-21 Samlingspärmar med i förhållande till varandra förskjutna rörliga byglar 

Samlingspärmar med eftergivande infästningsanordningar 
11e-22/01 med bleckband 
11e-22/02 med snören 
11e-22/03 med kedjor eller fjädrar 
11e-22/04 med pappersklämmor 
11e-22/05 med spännband 

11e-23 Samlingspärmar med klämanordningar och hålslagning (11e-14) 
11e-24 Samlingspärmar med brevinfästning genom upphängning i samlingspärmen med hjälp 

av mellanstycken (11e-13/03) 

11e-25 Brevhållare som inte skadar breven (11e-14, 11e-15) 
11e-26/01 Brevhållare som skadar breven; Sedelhållare (11e-17 – 11e-23) 
11e-26/02 Stöd för lösbladsböcker 
11e-27 Anordningar för frimärkssamling 

Kortsystem; Kortsystemkort; Kortlådor 
11e-28/01 Vertikalkortsystem 
11e-28/02 Horisontalkortsystem 
11e-28/03 Stödklotsar eller stödväggar för kortlådor 
11e-28/04 Ryttare (15d-42/01 – 15d-42/40) 
11e-28/05 Väljaranordningar vid kortsystem (43a-41/02) 
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