
Uitvoering

De reeks kleine formaten van de KPK box bestaat 

uit de inerte kunststof ABS, de reeks grotere 

formaten uit een op polystyreen /ABS gebaseerde 

kunststof. De materialen bevatten geen week- 

makers en andere gevaarlijke stoffen, zoals zware 

metalen. Het pure propyleen van de inlays 

met zijn open structuur zorgt ervoor dat er geen 

schadelijk microklimaat ontstaat.   

De kleur van het kunststof is antraciet, een kleur 

die bij dit materiaal het meest neutrale pigment 

heeft; bij de inlays is het zwarte pigment (kool- 

stof) het meest neutrale. 

Informatievoorziening

Het belang van een goede labeling is bij een 

munten- en penningverzameling essentieel. Op 

de papieren labels is ruimte voor ca. 8 regels tekst, 

die met een standaard laserprinter in een goed 

leesbare corpsgrootte bedrukt kunnen worden. 

De labels worden voorgestanst in A4 vellen gele-

verd. Naast de labels is ruimte overgehouden 

voor een herhaling van de gegevens, waardoor 

een papieren neerslag van de collectie ontstaat. 

Bij het beschrijven van de objecten via de com- 

puter kunnen de gegevens gelijktijdig in een 

database worden ingevoerd. Daarbij kan elke 

database worden gebruikt, zodat de koper niet 

vast zit aan één bepaalde software. 

Na enige jaren praktijkervaring bij Het Geldmuseum 

heeft het systeem zich als uitermate duurzaam en 

gebruikersvriendelijk bewezen.
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De KPK box

Het Geldmuseum heeft langdurig en gedegen 

onderzoek gedaan naar een professioneel 

opbergsysteem voor munten en penningen. 

Geen enkel bestaand product voldeed volledig 

aan hun programma van eisen. 

Daarom vroeg Het Geldmuseum ontwerper Bruno 

Ninaber van Eyben een geheel nieuw product te 

ontwikkelen. Hij slaagde er in een unieke 

vraagstelling om te zetten in een uniek product: 

de KPK box. 

Maatvoering & ordening 

Door uit te gaan van een serie open bakjes in 

10 verschillende formaten die zich tot elkaar 

verhouden (blokkendoossysteem) wordt qua 

ruimteverdeling de hoogste efficiency bereikt. 

De onderzijde van iedere box is aan de voorzijde 

iets afgeschuind; door op die plek te drukken wipt 

de box op en kan op eenvoudige wijze uit een 

volle lade gelicht worden.

De munten liggen in de doosjes op inlays uit inerte 

kunststof: polipropyleen non-woven 130 grams 

dat zich gegarandeerd krasvrij verhoudt en daar- 

mee schuifschade voorkomt.  

Het label, de informatiedrager, is een papieren 

wikkel uit zuur-, chloor- en houtvrij wit papier, die 

wordt dicht gevouwen en bevestigd op de KPK 

box. Schadelijk gebruik van lijm wordt daarmee 

vermeden.


