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OPRAWA DOKUMENTÓW

BINDOWNICE, MATERIAŁY DO BINDOWANIA

LAMINATORY, FOLIE DO LAMINOWANIA

HOLDERY, IDENTYFIKATORY

NEW

OPAKOWANIE 
ZBIORCZE
– opisuje jak  
pakowane są produkty

NOWOŚĆ  
– produkty niedawno 
wprowadzone  
na rynek 

PRODUKT  
EKOLOGICZNY     
– produkty wytworzone  
ze szczególną dbałością  
o ekologię 

NAJLEPSZA RELACJA 
JAKOŚCI DO CENY  
– wskazuje produkty, 
których zakup  wydaje 
się być wyjątkowo 
korzystny

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE  
(w odniesieniu gł. do urzą-
dzeń) to produkty, które są 
sprowadzane specjalnie na 
zamówienie, a  czas realizacji 
zamówienia może przekroczyć 
72 godziny
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 » Najnowsze bindownice firmy OPUS, 
przeznaczona do oprawiania dokumentów 
grzbietami plastikowymi 

 » Dzięki metalowej obudowie oraz dobrze  
rozmieszczonym, ergonomicznym dwóm  
dźwigniom, odpowiednio  do dziurkowania  
dokumentów i rozciągania grzbietów,  
urządzenia te są bardzo funkcjonalne  
i łatwe w obsłudze

 » Dodatkowo wyposażone zostały w regulator marginesu oraz boczny  
ogranicznik papieru, a dzięki naniesionej skali grubości grzbietów jest  
bardzo czytelna

 » Idealne dla średnich i dużych biur oraz do punktów usługowych

Bindownice

Bindownice do użytku w małym biurze  
lub domu
 » System dziurkowania pionowego umożliwia jednoczesne dziurkowanie i 

nakładanie dokumentów na grzbiet
 » Specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowa-

nym systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego 
grzbietu

 » Wyśrodkowanie linii dziurkowania
 » System pionowego przechowywania oszczędza miejsce

  
STAR 150: 
 » Jednorazowo dziurkuje do 10 kartek A4 (80 g), 
 » Może oprawia dokumenty o grubości do 150 arkuszy, 
 » Maks. średnica grzbietu 18 mm, 
 » Gwarancja 2  lata  

STARLET 90: 
 » Jednorazowo dziurkuje do 7 kartek A4 (80 g), 
 » Może oprawiać dokumenty o grubości do 90 arkuszy, 
 » Maks. średnica grzbietu 12 mm, 
 » Gwarancja 2 lata

Nazwa produktu Symbol 
prod. Kod GB Opak. 

zb.
Bindownica do grzbietów plastikowych Fellowes Starlet 90 5630301 K01212 2x(1)
Bindownica do grzbietów plastikowych Fellowes Star 150 5630501 K01213 2x(1)

Bindownice Starlet 90, 
Star 150

DOMOWE BIURO
OKAZYJNE UŻYCIE

BIURO
 INTENSYWNE UŻYCIE

MAŁE BIURO
CZĘSTE UŻYCIE

ŚREDNIE BIURO
REGULARNE UŻYCIE

DUŻE BIURO
PRACA CIĄGŁA

Bindownice do użytku w średnim biurze
 » Dostępne w wersji tradycyjnej (Pulsar 300) oraz z elektrycznym syste-

mem dziurkowania (Pulsar e 300)
 » System dziurkowania pionowego umożliwia niezależne dziurkowanie i 

nakładanie dokumentów na grzbiet
 » Jednorazowo dziurkują do 15 kartek A4 (80 g), mogą oprawiać dokumen-

ty o grubości do 300 arkuszy, maks. średnica grzbietu 38 mm
 » Wytrzymały metalowy mechanizm
 » Specjalna osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowa-

nym systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego 
grzbietu

 » Wyśrodkowanie linii dziurkowania
 » W zestawie pakiet okładek i grzbietów na 10 opraw,gwarancja 2 lata

Nazwa produktu Symbol 
prod. Kod GB Opak. 

zb.
Bindownica do grzbietów plastikowych Fellowes Pulsar 300 5620001 K01210 1
Bindownica do oprawy plastikowej Fellowes Pulsar e 300 5620701 K01211 1

Bindownice Pulsar  
300/ E 300

DOMOWE BIURO
OKAZYJNE UŻYCIE

BIURO
 INTENSYWNE UŻYCIE

MAŁE BIURO
CZĘSTE UŻYCIE

ŚREDNIE BIURO
REGULARNE UŻYCIE

DUŻE BIURO
PRACA CIĄGŁA

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. 
zb.

Bindownica do oprawy plastikowej OPUS BONO OPUS BONO K01203 1
Bindownica do oprawy plastikowej OPUS BONO 
PLUS OPUS BONO PLUS K11008C 1

Bindownica do oprawy plastikowej OPUS SUPER 
BONO OPUSSUPERBONO K11009C 1

Bindownice do oprawy grzbietem 
plastikowym serii Bono

Nazwa produktu Symbol 
prod. Kod GB Opak. 

zb.
Bindownica do oprawy plastikowej OPUS Jumbo B JUMBOB K01204 1

Bindownica do oprawy plastikowej OPUS  El- jumbo B ELJUMBOB K01219 1

Bindownica do oprawy grzbietem 
plastikowym serii JUMBO B

 » Bindownice polecane  
do intensywnego użytkowania  
biurowego 

 » Solidna konstrukcja, metalowy  
korpus,  
podstawa i rączka do dziurkowania

 » Oprawiają 510 kartek do formatu A-4
 » Czytelne opisy i precyzyjne regulacje sprawiają, że jest to wyjątkowo 

przyjazne i komfortowe w obsłudze bindownice: miarka maks. Ilości 
dziurkowanych kartek, wskaźnik do pomiaru grubości grzbietu, wskaźnik 
ułatwiający dobór odpowiedniej średnicy grzbietu i szerokości marginesu

 » Posiada również ogranicznik formatu

Nazwa System oprawy Dziurkuje 
kartek

Oprawia 
kartek

Ilość wyłącza-
nych noży

Regulacja 
perforacji

BONO jedno dźwigniowy 15 
(formatu A4) 510 - •

BONO PLUS jedno dźwigniowy 15  
formatu A4) 510 21 •

SUPER BONO  dwu dźwigniowy 22 
(formatu A4) 510 24 •

Nazwa Dziurkuje kartek Oprawia 
kartek Napęd Ilość wyłącza-

nych noży
Regulacja 
perforacji

JUMBO B 25 (formatu A4) 510 RĘCZNY 21 •

EL-JUMBO B 25 (formatu A4) 510 ELEKTRYCZNY 21 •
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Bindownica do opraw grzbietem 
drutowym 3:1” (3 oczka na cal). 
Polecana dla małych biur i zakładów 
usługowych.
 » Posiada wskaźniki doboru grzbietu 

i maksymalnej ilości dziurkowa-
nych kartek. 

 » Format A4
 » Dziurkuje do 12 kartek 
 » Oprawia do 120 kartek
 » Ilość noży - 34
 » Metalowy korpus oraz podstawa

Bindownice

Nazwa produktu Symbol 
prod. Kod GB Opak. 

zb.
Bindownica do oprawy plastikowej OPUS BINGO BINGO K11010C 1
Bindownica do oprawy plastikowej OPUS MAXIBINGO MAXIBINGO K11011C 1

Bindownice do oprawy grzbietem 
plastikowym serii Bingo

BINGO - Nowocześnie  
zaprojektowana  
do oprawy grzbietem plastikowym.  
Polecane do małych biur oraz  
do użytku domowego. 
 » Zastosowanie dźwigni o dwóch  

ramionach zapewnia łatwe i precyzyjne dziurkowanie kartek.                                                     
BINGO   
 » Format A4, 
 » Dziurkuje do 8 kartek, 
 » Oprawia do 150 kartek, 
 » Ogranicznik formatu.                                                               

MAXBINGO  
 » Format A4, 
 » Dziurkuje do 14 kartek, 
 » Oprawia do 510 kartek         

Nazwa produktu Symbol 
prod. Kod GB Opak. 

zb.

Bindownica do oprawy grzbietem drutowymOPUS 
WIRE BONO WIREBONO K11012C 1

Bindownica do oprawy grzbietem 
drutowym WIRE BONO

Profesjonalna bindownica do 
grzbietów plastikowych
 » Wzmocniony mechanizm 

bindujący
 » Wygodna dźwignia do dziurko-

wania
 » Osobna dźwignia do otwierania 

grzbietów
 » Regulator szerokości marginesu dziurkowania (3-6 mm)
 » Czytelny wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek
 » System wyłączania 21 noży dziurkujących
 » Jednorazowe dziurkowanie do 26 arkuszy papieru
 » Oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
 » Funkcjonalny pojemnik na ścinki

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Bindownica do oprawy plastikowej Wallner S-100 401032 K01007A 1

 » Jednodźwigniowa bindownica  
do grzbietów plastikowych

 » Ogranicznik papieru, ułatwiający 
precyzyjne ułożenie papieru

 » Regulator głębokości  
dziurkowania 2,5-5,5 mm

 » Jednorazowe dziurkowanie  
do 12 / 15 arkuszy papieru

 » Oprawa dokumentów o objętości  
do 425 kartek formatu A4

 » Pojemnik na ścinki

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Bindownica do oprawy plastikowej  Wallner 
iBind A12 401071 K11001C 1

Bindownica do oprawy plastikowej  Wallner 
iBind A15 401081 K11002C 1

Bindownica Wallner iBind A12/A15

 » Trwała bindownica do grzbietów plastikowych
 » Dwie odrębne dźwignie do dziurkowania i otwierania grzbietów
 » Ogranicznik papieru, ułatwiający precyzyjne ułożenie papieru
 » Regulator głębokości dziurkowania
 » Wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek
 » Jednorazowe dziurkowanie do 20 arkuszy papieru
 » W modelu S-68 - wyjmowanych 7 noży dziurkujących
 » Oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
 » Pojemnik na ścinki

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Bindownica do oprawy plastikowej  Wallner S-60 401012 K11003C 1
Bindownica do oprawy plastikowej  Wallner S-68 401022 K11004C 1

Bindownica Wallner S-60/S-68

Bindownica Wallner S-100
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Bindownice/Termobindownice

Profesjonalna bindownica  
do grzbietów plastikowych
 » Stabilna podstawa zwiększająca wygodę pracy
 » Mechanizm wyłączania 7 noży dziurkujących (tylko Jazon Plus)
 » Dwie odrębne dźwignie do dziurkowania i otwierania grzbietu
 » Specjalne pokrywy zabezpieczające mechanizmy: bindujący i dziurkujący.
 » Pionowe ułożenie kartek podczas dziurkowania samoczynnie wyrównuje 

krawędzie
 » Czytelny wskaźnik do pomiaru zalecanej grubości grzbietu
 » Regulator szerokości marginesu dziurkowania: 2, 3, 4, 5 mm
 » Jednorazowe dziurkowanie do 25 arkuszy papieru
 » Oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
 » Pojemnik na ścinki 

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Bindownica do oprawy plastikowej  Jazon 401102 K11005C 1
Bindownica do oprawy plastikowej  Jazon Plus 401112 K11006C 1

Bindownica Jazon/Jazon Plus

 » Profesjonalna bindownica  
do grzbietów plastikowych  
i metalowych

 » Stabilna konstrukcja zapewniająca precyzyjne dziurkowanie
 » Dwie, ułatwiające pracę, osobne dźwignie do dziurkowania i zaciskania 

grzbietu
 » Oprawa grzbietem plastikowym do 51 mm
 » Elegancka oprawa drutowa w systemie 3:1
 » Szczelina do oprawy arkuszy szerszych niż A4 umożliwiająca oprawę 

dowolnych formatów dokumentów
 » Regulator szerokości dziurkowania (2-6 mm)
 » Precyzyjny regulator stopnia zaciskania grzbietu w zależności od rozmiaru
 » Jednorazowe dziurkowanie do 20 kartek                              
 » Oprawa dokumentów o objętości: grzbiet plastikowy: do 450 arkuszy 

papieru
 » Grzbiet metalowy: do 135 arkuszy papieru
 » Funkcjonalny pojemnik na ścinki

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Bindownica X5 metal i plastik 401132 K01001D 1

Bindownica X5 metal i plastik

 » Bindownica do grzbietów plastikowych 
 » Wygodna dźwignia do dziurkowania
 » Ogranicznik papieru, ułatwiający precyzyjne ułożenie papieru
 » Jednorazowe dziurkowanie do 8 arkuszy papieru 
 » Oprawa dokumentów o objętości do 145 kartek formatu A4
 » Pojemnik na ścinki

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Bindownica Wallner iBIND A8 401061 K01002D 1

Bindownica Wallner iBind A8 NEW

Niewielkich rozmiarów  
termobindownica przeznaczona do użytku domowego i biurowego. Cechuje 
ją niska cena oraz wysoka wydajność pracy. 
 » Nowoczesny wygląd oraz wysuwany stojak do chłodzenia dokumentów 

sprawiają, że urządzenie to znakomicie prezentuje się na biurku i zajmuje 
mało miejsca. 

 » Format A4, oprawia do 220 kartek, 
 » Czas nagrzewania 1-2 min,  
 » Dźwiękowa sygnalizacja procesu oprawiania, 
 » Moc 250W, 
 » Dioda gotowosci do pracy,  
 » Waga 0,86 kg, 
 » Małe rozmiary: s/g/w=423/90/178mm

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Termobindownica Opus TB 250 TB250 K11014C 1

Termobindownica TB 250

Łatwa w obsłudze termobindownica
 » Sygnalizator gotowości do pracy
 » Sygnalizator zakończenia procesu oprawy
 » Półka do schładzania dokumentów
 » Automatyczne przechodzenie w stan czuwania po 5 min od zakończenia 

termobindowania
 » Oprawia do 300 kartek 80 g w max. 60 sekund
 » Wymiary: 330x180x120 mm

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Termobindownica TB 300 404012 K11015C 1

Termobindownica TB-300
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 » Nie perforowane przekładki nadające się 
do zbindowania wraz z dokumentem

 » Posiadają charakterystyczny i profesjo-
nalny wygląd 

 » Sprzedawane w komplecie z przednią i 
tylną okładką w formacie A4 

 » Odporne na zniszczenia nawet przy 
codziennym użytkowaniu 

 » Możliwość nadrukowania informacji na indeksach

Materiały do bindowania/ Okładki/Grzbiety do bindowania 

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Przekładki do bindowania A4 5 przekładek mix 
kolorów 400010228 K02003D 20

 » Format A4
 » Błyszczący karton  

do oprawy dokumentów
 » Uszlachetniony folią laminacyjną
 » Gramatura 250g/m2
 » Opakowanie 100 ark.
 » Kolory: biały, żółty, czerwony, zielony, niebieski, czarny

Nazwa produktu Symbol 
prod. Kod GB Opak. 

zb.
Okładki do bindowania z błyszczącego kartonu A4 
Chromolux białe K04001 100

Okładki do bindowania z błyszczącego kartonu A4 
Chromolux żółte K04002 100

Okładki do bindowania z błyszczącego kartonu A4 
Chromolux czerwone K04003 100

Okładki do bindowania z błyszczącego kartonu A4 
Chromolux zielone K04004 100

Okładki do bindowania z błyszczącego kartonu A4 
Chromolux niebieskie K04005 100

Okładki do bindowania z błyszczącego kartonu A4 
Chromolux czarne K04006 100

Okładki do bindowania Chromo  
nabłyszczane

NEW

NEW

 » Eleganckie i trwałe
 » Format A4
 » Format A3 tylko na zamówienie 
 » Faktura skóry
 » Wykonane z kartonu 250g/m2

 » Opakowanie 100 ark.
 » Kolory: biały, żółty, czerwony, bordowy, zielony, niebieski, brązowy, szary, 

czarny, granatowy, kość słoniowa

Nazwa produktu Symbol 
prod. Kod GB Opak. 

zb.
Okładki do bindowania kartonowe o fakturze skóry 
białe K04012 100

Okładki do bindowania kartonowe o fakturze skóry 
żółte K04015 100

Okładki do bindowania kartonowe o fakturze skóry 
czerwone K04013 100

Okładki do bindowania kartonowe o fakturze skóry 
bordowe K04021 100

Okładki do bindowania kartonowe o fakturze skóry 
zielone K04020 100

Okładki do bindowania kartonowe o fakturze skóry 
niebieskie K04016 100

Okładki do bindowania kartonowe o fakturze skóry 
brązowe K02004D 100

Okładki do bindowania kartonowe o fakturze skóry 
szare K04017 100

Okładki do bindowania kartonowe o fakturze skóry 
czarne K04014 100

Okładki do bindowania kartonowe o fakturze skóry 
granatowe K04018 100

Okładki do bindowania kartonowe o fakturze skóry 
kość słoniowa K04011 100

Okładki do bindowania Delta  
skóropodobne

 » Grzbiety drutowe typu 3:1”.
 » Dostępne w kolorach: białym, czarnym, 

czerwonym i niebieskim.
 » Dostępne rozmiary: 6 mm, 8 mm,  

10 mm, 12 mm, 14 mm.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Grzbiety drutowe 3:1 O.WIRE K11017C op.

Grzbiety drutowe 
3:1 O.WIRE

Przekładki do bindowania  
Elba for Business
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 Laminatory

 » Stylowe laminatory osobiste do domu lub przydomowego 
biura 

 » W 100% wolne od zacięć - używając folii do laminacji 
Fellowes

 » Technologia HeatGuard zapewnia niską temperaturę 
obudowy

 » Laminują do rozmiaru A4 (240 mm)-Cosmic A4 lub A3 
(325 mm)- Cosmic A3 

 » Maksymalna grubość folii 100 mikronów
 » Możliwość laminacji na zimno i goraco
 » Funkcja zwalniania napędu wałków ułatwia wycofanie nieprawidłowo 

włożonego dokumentu
 » Uchwyty ułatwiają przenoszenie
 » Pakiet startowy na 10 dokumentów A4
 » Gwarancja 2 lata  

Nazwa produktu Symbol 
prod. Kod GB Opak. 

zb.
laminator FELLOWES Cosmic 2 A4  5725001 K03005D 2x(1)
laminator FELLOWES Cosmic 2 A3 5725701 K03006D 2x(1)

Laminatory Cosmic 2 
A4/A3

 » Wysokiej jakości profesjonalne laminato-
ry do regularnego stosowania w małym 
biurze

 » Funkcja Hot Swap pozwala natychmiast zalaminować 
folie o różnych grubościach bez potrzeby ponownego 
schładzania lub nagrzewania laminatora 

 » Technologia HeatGuard zapewnia niską temperaturę 
obudowy

 » Funkcja ‚Sleep Mode’ aktywuje się po 30 minutach od 
zakończenia laminacji

 » Laminują do rozmiaru A4 (240 mm)-Calisto A4 lub A3 
(325 mm)- Calisto A3 

 » ● folie o maksymalnej grubości 125 mikronów
 » Możliwość laminacji na zimno
 » Funkcja cofania pozwala na wycofanie nieprawidłowo włożonego 

dokumentu 
 » Uchwyty ułatwiają przenoszenie
 » Pakiet startowy na 10 dokumentów A4
 » gwarancja 2 lata 

Nazwa produktu Symbol 
prod. Kod GB Opak. 

zb.
laminator FELLOWES Callisto A4 5727801 K11028C 2x(1)
laminator FELLOWES Callisto A3 5728501 K03007D 2x(1)

Laminatory Callisto  
A4/A3

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. 
zb.

Laminator OPUS officeLam A3 OFFICELAMA3 K03008D 1

Laminator OFFICELam A3

 » Nowoczesny, wysoko wydajny oraz szybko nagrzewający się laminator 
biurowy. Cechuje go wysoka jakość i łatwość użytkowania. Pracuje w 
technologii ogrzewanych wałków.

 » Szerokość laminacji: A3 (330 mm)
 » Czas nagrzewania: 3 - 3,5 min.
 » Max grubość folii: 75 – 250 mic
 » Max grubość laminacji: 1 mm
 » Brak konieczności użycia carriera
 » Prędkość laminacji: 750-800 mm/min
 » Dioda sygnalizująca gotowość do laminacji
 » 4 wałki
 » Regulator temperatury dostosowujący odpowiednią temperaturę do 

grubości folii 
 » Rewers

NEW

NEW

Laminatory serii UNILam A4/A3

 » Laminatory biurowe do formatu A4 i A3
 » Cechuje je unikatowy design oraz szybkie  

osiąganie temperatury roboczej
 » Wykorzystują do laminacji nowoczesną technologię  

ogrzewanych wałków i nie wymagają użycia CARRIERA.

Nazwa produktu Symbol 
prod. Kod GB Opak. 

zb.
Laminator OPUS uniLAM A4 F9061 K11024C 1
Laminator OPUS uniLAM A3 F9062 K11025C 1

Nazwa Format Ilość 
wałków 

Prędkość 
laminacji 

Czas 
nagrzewania 

Max grubość 
folii

UNILAM A4 A4 (230 mm) 2 300 mm/min. 3-5 min. 80 - 125 mic.

UNILAM A3 A3 (320 mm) 4 380 mm/min. 3-5 min. 80 - 175 mic.
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 Laminatory

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. 
zb.

Laminator OPUS everLam 330 LCD EVERLAM330LCD K03009D 1

Laminator biurowy EVERLam 330 LCD

Nowoczesny Laminator biurowy do formatu A4. 
 » Dotykowy panel sterowania i wyświetlacz ciekłokrystaliczny. 
 » Zastosowana najnowsza  technologia ogrzewanych wałków powodują, że 

urządzenie to gwarantuje wysoką jakość laminacji i  idealnie nadaje się do 
każdego biura.

 » System grzewczy: 4 wałki (2 wałki „gorący but” + 2 wałki transportowe) 
plus dodatkowe grzałki

 » Czas nagrzewania: 4-5 minut
 » Zalecana grubość folii: 75-250 mic
 » Max grubość dokumentu: 1mm*
 » Szerokość laminacji: 340mm
 » Prędkość laminacji: 500mm/min.

Laminator
 » Laminacja na gorąco  

lub na zimno dioda  
sygnalizująca osiągnięcie  
temperatury roboczej

 » Funkcja reverse
 » Grubość folii laminacyjnej 80-125 mic.
 » Technologia 4 gorących wałków - brak konieczności stosowania carriera
 » Szerokość laminacji 230 mm
 » Czas nagrzewania 3 min

Trymer
 » Precyzyjny trymer biurowy
 » Listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
 » Na blacie roboczym standardowe szablony formatów
 » Cięcie papieru w formacie A4
 » Długość cięcia 320 mm
 » Tnie jednorazowo do 8 kartek (80 g/m2)
 » Wielkość blatu 310x170 mm

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Laminator z trymerem L400A 310410 K11019C 1

Laminator z trymerem L400A

 » Laminator biurowy do laminacji na gorąco i na zimno
 » Regulator doboru temperatury do grubości folii laminacyjnej
 » Funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
 » Dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
 » Maksymalna grubość folii laminacyjnej 250 mic.
 » Technologia 4 gorących wałków - brak konieczności stosowania carriera
 » Szerokość laminacji 330 mm (A3+)
 » Prędkość laminacji 480 mm/min.
 » Czas nagrzewania 3 min.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Laminator Ofillam 330 310305 K11020C

Laminator Ofillam 330

 » Funkcjonalny laminator  
biurowy

 » Laminacja na gorąco
 » Dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
 » Funkcja reverse
 » Grubość folii laminacyjnej do 250 mic.
 » Technologia 4 gorących wałków - brak konieczności stosowania carriera
 » Szerokość laminacji 340 mm
 » Prędkość laminacji 500 mm/min.
 » Czas nagrzewania 4-5 min.
 » Wymiary 465x172x142 mm

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Laminator Sky 330 LCD K11021C 1

Laminator Sky 330 LCD

Laminatory idealne do laminacji zdjęć
 » Funkcjonalny panel sterowania
 » Dobór temperatury do grubości  

folii laminacyjnej
 » Laminacja na gorąco lub na zimno.
 » Funkcja cofania umożliwiająca  

wycofanie źle włożonej folii
 » Dioda sygnalizująca osiągnięcie  

temperatury roboczej
 » Grubość folii laminacyjnej 75-250 mic.
 » Technologia gorących wałków - brak konieczności stosowania carriera
 » Szerokość laminacji 230 / 330 mm (A4+ / A3+)
 » Prędkość laminacji 300 mm/min.
 » Wymiary: 

- Sky Photo 230 - 101x352x147 mm 
- Sky Photo 330 - 120x475x185 mm

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Laminator Sky Photo 230 310401 K11023C 1
Laminator Sky Photo 330 310302 K03010D 1

Laminator ARGO Sky Photo 230 / 330

Niezwykle płaski laminator biurowy
 » Stała temperatura laminacji
 » Laminacja na gorąco lu na zimno
 » Dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
 » Funkcja reverse
 » Grubość folii laminacyjnej 80-125 mic.
 » Technologia 4 gorących wałków – brak konieczności stosowania carriera
 » Szerokość laminacji 232 mm
 » Czas nagrzewania 3-5 min.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Laminator OL290 310406 K02014A 1

Laminator OL290

NEW
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 Laminatory/Holdery, identyfikatory

 » Laminuje na gorąco i na zimno
 » Dobór temperatury do grubości folii laminacyjnej
 » Funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
 » Dioda sygnalizująca gotowość do pracy
 » Maksymalna grubość folii laminacyjnej 150 mic
 » 4 gorące wałki - brak konieczności stosowania carriera
 » Szerokość laminacji 240 / 340 mm 
 » Prędkość laminacji 350 mm/min
 » Czas nagrzewania 4-6 / 3-5 min

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Laminator Wallner DWL-4CF 310408 K03011D 1

Laminator Wallner DWL-4CF

 » Laminatory biurowe do laminacji na gorąco i na zimno
 » Regulator doboru temperatury do grubości folii laminacyjnej
 » Funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
 » Dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
 » Maksymalna grubość folii laminacyjnej 150 mic
 » Technologia 4 gorących wałków - brak konieczności stosowania carriera
 » Szerokość laminacji 240 / 340 mm 
 » Prędkość laminacji 350 mm/min
 » Czas nagrzewania 4-6 / 3-5 min

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Laminator Wallner DWL-3AF 310309 K03012D 1

Laminator Wallner DWL-3AF 

 » Niezwykle płaski laminator biurowy
 » Dobór temperatury do grubości folii laminacyjnej
 » Laminacja na gorąco lub na zimno
 » Dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
 » Funkcja reverse
 » Grubość folii laminacyjnej 80-150 mic
 » Technologia 4 gorących wałków – brak konieczności stosowania carriera
 » Szerokość laminacji 330 mm
 » Czas nagrzewania 3-5 min

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Laminator Wallner LS245B 310307 K03013D 1

Laminator Wallner LS245B
 » Ochronne etui zabezpiecza-

jące kartę/paszport przed 
zeskanowaniem przez 
osoby niepowołane 

 » Może służyć również jako 
wygodne i eleganckie 
opakowanie ochronne na 
karty

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

ID Block Etui na kartę (1) czarne 06-E1K-02-BL K05014D 1
ID Block Etui na kartę (1) czerwone 06-E1K-06-BL K05015D 1
ID Block Etui na karty (3) czarne 06-E3K-02-BL K05016D 1
ID Block Etui na karty (3) czerwone 06-E3K-06-BL K05017D 1
ID Block Etui na paszport czarne 06-EPAS-02-BL K05018D 1
ID Block Etui na paszport czerwone 06-EPAS-06-BL K05019D 1

ID Block Etui na kartę/paszport

NEW

Klipsy CT 210/ CT 211  
do identyfikatorów  
 » Metalowa żabka-klips z paskiem
 » Pasek z mocnego przeźroczyste-

go tworzywa
 » Metalowy zatrzask
 » Op=100szt

Identyfikator CT 123
 » Wykonany z przezroczystego 

sztywnego tworzywa
 » Zaczep z klipsa sprężynującego 

i agrafki
 » W komplecie kartonik z naduko-

waną ramką
 » Wymiary: 57x90mm
 » Op=50szt.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Klipsy CT 210 do identyfikatorów 601141 K02232 100
Klipsy CT 211 do identyfikatorów 601151 K02233 100
Identyfikator CT 123 601075 K02234 50

Klipsy CT 210/ CT 211/  
Identyfikator CT 123

 » Wyposażony w delikatny dla ubrań klips
 » Samolaminujący
 » Klej akrylowy nie powoduje przebarwień  

przechowywanej wizytówki
 » Przód z folii PP o grubości 100mic
 » Tył z folii poliestrowej o grubości 300mic
 » Rozmiar przystosowany do wizytowek 104 x 64mm
 » Op=10szt.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Identyfikator samolaminujący, z klipsem 
104X64mm Biella, P21628 K05020D 10

Identyfikator samolaminujący, 
z klipsem

NEW
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 » Idealne na szkolenia, konferen-
cje i wykłady

 » Dostarczane z samoprzylepnymi 
zaciskami szczękowymi, dzięki 
którym można przyczepić je do 
ubrania zarówno poziomo, jak i pionowo

 » Nie wymaga maszyny laminującej
 » Op=10szt.

Holdery, identyfikatory

Holder z taśmą
 » Sztywna osłona z tworzywa typ plexi 
 » Do kart plastikowych i wizytówek
 » Taśma szerokości 8mm w kolorze  

niebieskim lub czarnym
 » Wymiary: wewnętrzny 90x56mm
 » Zewnętrzny 92x59mm
 » Op=50szt

Holder z klipsem
 » Sztywna osłona z tworzywa typ plexi 
 » Mocowanie na pasku plastikowym  

z metalowym klipsem CT210
 » Wymiary: wewnętrzny 90x56mm
 » Zewnętrzny 92x59mm
 » Op=50szt

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Identyfikator Holder z taśmą K02230 50
Holder z klipsem K02231 50

Holder z taśmą 

 » Karta samolaminująca  
z samoprzylepnym paskiem

 » Usztywnia i zabezpiecza dokumenty
 » Rozmiar 66 x 100mm

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Karta samolaminująca 3L 66 x 100 mm 11024 K05021D 100

Karta samolaminująca 3L

 » Idealna na konferencje, targi i wykłady
 » Pozioma lub pionowa
 » Z ruchomym klipsem umożliwiającym łatwe 

przypięcie do ubrania

Nazwa produktu Symbol 
prod. Kod GB Opak. 

zb.

Karta samolaminująca z klipsem pozioma 3L 104 x 74 mm  11130 L04014A 10
Karta samolaminująca identyfikacyjna z klipsem pionowa 
3L 70 x 107 mm 11146 L04015A 10

Karta identyfikacyjna 
z klipsem 3L

NEW

 » Idealne na szkolenia, konferencje  
i wykłady

 » Dostarczane z samoprzylepnymi 
zaciskami szczekowymi, dzięki którym można przypiąć je do ubrania 
zarówno poziomo jak i pionowo

 » Wygodna w użyciu alternatywa dla kosztownych urządzeń laminujących

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.
Identyfikator samolaminujący z klipsem 3L 
54 x 86 mm 11152 L04016A 25

Identyfikator samolaminujący z klipsem 3L 
66 x 100 mm 11158 L04017A 25

Identyfikator samolaminujący 
z klipsem  3L

 » Elastyczny identyfikator  
z obrotowym klipsem

 » Możliwy do połączenia  
ze smyczą

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Identyfikator z obrotowym klipsem 3L   
91 x 57 mm 11300 L04019A 10

Identyfikator z obrotowym klipsem 3L

Identyfikator kongresowy ze smyczą 3L 
/ Identyfikator dla prasy 3L

Nazwa produktu Symbol 
prod. Kod GB Opak. 

zb.
Identyfikator kongresowy ze smyczą 3L 112 x 96 mm 11163 tak 10
Identyfikator dla prasy 3L podwójny, ze ściągaczem 11169 tak 10
Identyfikator dla prasy 3L A6, ze ściągaczem 11173 tak 10
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Holdery, identyfikatory
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