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Bindownice: Galaxy 500/Galaxy e 500
• do dużego biura, dostępne w wersji tradycyjnej (Galaxy 500)

lub z elektrycznym systemem dziurkowania (Galaxy e 500)
• system dziurkowania pionowego umożliwia niezależne dziurkowanie, nakładanie

dokumentów na grzbiet i przyspiesza czas oprawy
• maks. średnica grzbietu 50 mm, wytrzymały, metalowy mechanizm
• Galaxy 500: obustronna dźwignia ułatwia proces dziurkowania, zmniejsza siłę nacisku

potrzebną do dziurkowania dużej ilości kartek
• Galaxy e 500: system elektrycznego dziurkowania usprawnia oprawę dokumentów
• system Satellite – wyjmowana kaseta z platformą bindującą umożliwia pracę

2 osób – jednej dziurkującej dokumenty, drugiej oprawiającej
• specjalna szuflada do przechowywania okładek A4 oraz grzbietów z wbudowanym

z boku opatentowanym systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru
odpowiedniego grzbietu

• wyśrodkowanie linii dziurkowania
• 3 przyciski do szybkiego wyboru formatu dziurkowanego dokumentu (A5, A4, Letter)
• 2 pozycje odległości dziurkowania od krawędzi (min. – 2,5 mm, maks. – 4,5 mm)
• duża szuflada na ścinki z możliwością wyjęcia z dwóch stron
• w zestawie pakiet okładek i grzbietów na 20 opraw

50025
INDEKS OPIS CENA
MD6270 Galaxy 500 1866,20 zł/szt.
MD6271 Galaxy e 500 2569,00 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Bindownice: Quasar 500/Quasar e 500
• bindownice do użytku w średnim biurze, elektryczna (wersja e 500)
• system dziurkowania pionowego umożliwia jednoczesne dziurkowanie

i nakładanie dokumentów na grzbiet
• maks. średnica grzbietu 50 mm
• wytrzymały, metalowy mechanizm
• specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym

systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu
• wyśrodkowanie linii dziurkowania
• w zestawie pakiet okładek i grzbietów na 10 opraw

20 500
INDEKS OPIS CENA
MD6173 Quasar 500 1290,80 zł/szt.
MD6174 Quasar e 500 1946,00 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Bindownice: Pulsar 300/Pulsar e 300
• bindownice do użytku w średnim biurze, elektryczna (wersja e 300)
• system dziurkowania pionowego umożliwia jednoczesne dziurkowanie

i nakładanie dokumentów na grzbiet
• maks. średnica grzbietu 38 mm
• specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym

systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu
• wyśrodkowanie linii dziurkowania
• w zestawie pakiet okładek i grzbietów na 10 opraw

15 300
INDEKS OPIS CENA
MD6175 Pulsar 300 963,00 zł/szt.
MD6176 Pulsar e 300 1678,60 zł/szt.

STANDARDOWY

Bindownica S-100
• profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych
• wzmocniony mechanizm bindujący
• wygodna dźwignia do dziurkowania
• 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
• funkcjonalny pojemnik na ścinki

26 510
INDEKS CENA
AG6379 949,00 zł/szt.

STANDARDOWY

20 450
INDEKS CENA
AG7050 700,70 zł/szt.

STANDARDOWY

Bindownica iBind A20
• bindownica do grzbietów plastikowych
• wygodna dźwignia do dziurkowania
• osobna dźwignia do otwierania/zamykania grzbietów
• ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne ułożenie papieru
• regulator szerokości marginesu 2-5 mm
• pojemnik na ścinki

Bindownica Star 150
• elegancki i prosty w użyciu kompaktowy model do użytku w małym biurze
• system dziurkowania pionowego umożliwia jednoczesne dziurkowanie

i nakładanie dokumentów na grzbiet
• maks. średnica grzbietu 18 mm
• specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym

systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu
• wyśrodkowanie linii dziurkowania
• system pionowego przechowywania oszczędza miejsce

10 150
INDEKS CENA
MD6172 574,00 zł/szt.

STANDARDOWY
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Bindownice: iBind A12 i A15
• bindownice do grzbietów plastikowych
• wygodna dźwignia do dziurkowania
• ogranicznik papieru, ułatwiający precyzyjne ułożenie papieru
• regulator szerokości marginesu 2 – 5 mm
• pojemnik na ścinki

12 450

A12

15

A15INDEKS OPIS CENA
AG6967 A12 375,70 zł/szt.
AG6965 A15 479,70 zł/szt.

EKONOMICZNY
8 145

INDEKS CENA
AG7030 297,70 zł/szt.

STANDARDOWY

Bindownica iBind A8
• bindownica do grzbietów plastikowych
• wygodna dźwignia do dziurkowania
• ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne ułożenie papieru
• pojemnik na ścinki

INDEKS GRUBOŚĆ CENA
MD5156 150 mic. 33,75 zł/op.
MD5202 200 mic. 42,50 zł/op.

P RESTIŻOWY

Okładki A4 do bindowania
• przezroczyste
• opakowanie 100 szt.

OKŁADKI
DO BINDOWANIA

100 arkuszy A4

Wyprodukowano dlaPartner XXI Sp. z o.o.ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrzewww.partner21.plinfolinia: 800 900 021

PRZEZROCZYSTE 150 mic.
PRZEZROCZYSTE 200 mic.
KOLOROWE 200 mic.

Wyprodukowano dlaartner XXI Sp. o.o.Paw czka 25 1-800 Z zeww.partner21.plnfolinia: 8 0 900 021

Okładki A4 do bindowania,
przezroczyste
• opakowanie 100 szt.

INDEKS GRUBOŚĆ CENA
PX1153 150 mic. 32,86 zł/op.
PX1154 200 mic. 38,57 zł/op.

STANDARDOWY

Okładki do bindowania, nieprzezroczyste
Chromo
• jednostronnie kolorowe, błyszczące, opakowanie 100 szt.
Delta
• dwustronnie kolorowe, skóropodobne, opakowanie 100 szt.

INDEKS KOLOR OPIS RODZAJ CENA
PX1159 biały 250 g/m² Chromo 38,57 zł/op.
PX1160 czerwony 250 g/m² Chromo 41,43 zł/op.
PX1161 zielony 250 g/m² Chromo 41,43 zł/op.
PX1162 niebieski 250 g/m² Chromo 41,43 zł/op.
PX1164 czarny 250 g/m² Chromo 41,43 zł/op.
PX1165 biały 250 g/m² Delta 30,00 zł/op.
PX1166 czerwony 250 g/m² Delta 30,00 zł/op.
PX1167 zielony 250 g/m² Delta 30,00 zł/op.
PX1168 niebieski 250 g/m² Delta 30,00 zł/op.
PX1169 bordowy 250 g/m² Delta 30,00 zł/op.
PX1170 czarny 250 g/m² Delta 30,00 zł/op.

STANDARDOWY

Okładki Ekspress
• zestaw do oprawy dokumentów
• okładka przednia – przezroczysta folia
• okładka tylna - kolorowy karton
• przezroczysta listwa wsuwana
• rozmiar 4,5 mm
• oprawa do 50 kartek
• opakowanie 10 szt.

INDEKS OPIS CENA
AG6873 czarny 29,71 zł/op.
AG6868 niebieski 29,71 zł/op.
AG6874 zielony 29,71 zł/op.
AG6875 bordowy 29,71 zł/op.

STANDARDOWY
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Folia do bindowania
• folia PVC, format A4
• opakowanie 100 szt.

INDEKS KOLOR GRUBOŚĆ CENA
PX1155 żółty 200 mic. 44,29 zł/op.
PX1156 niebieski 200 mic. 44,29 zł/op.
PX1157 czerwony 200 mic. 44,29 zł/op.
PX1158 zielony 200 mic. 44,29 zł/op.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR GRUBOŚĆ CENA
BF1085 bezbarwny 150 mic. 45,50 zł/op.
BF1086 bezbarwny 200 mic. 47,50 zł/op.

STANDARDOWY

Grzbiety wsuwane A4
• najszybsza i najtańsza metoda oprawy
dokumentów – wystarczy przygotować
dokument i dobrać okładki
wykorzystywane w oprawie grzbietowej

• oprawa dokumentów o maksymalnej
ilości 150 kartek

• zaokrąglone końce ułatwiają wkładanie
dokumentu

• specjalny system utrzymuje kartki
na miejscu

• w zależności od gustu można dobrać
odpowiedni kolor grzbietu

INDEKS OPIS KOLOR OPAK. CENA
ET6178 3 mm, do 30 k. czarny 50 szt. 61,35 zł/op.
ET6175 3 mm, do 30 k. przezroczysty 50 szt. 61,35 zł/op.
ET6159 3 mm, do 30 k. niebieski 50 szt. 61,35 zł/op.
ET6174 6 mm, do 60 k. czarny 50 szt. 75,80 zł/op.
ET6241 6 mm, do 60 k. biały 50 szt. 75,80 zł/op.
ET6211 6 mm, do 60 k. przezroczysty 50 szt. 75,80 zł/op.
ET6173 6 mm, do 60 k. niebieski 50 szt. 75,80 zł/op.
ET6177 � mm, do �0 k. czarny 25 szt. 52,55 zł/op.
ET6219 � mm, do �0 k. niebieski 25 szt. 52,55 zł/op.
ET6146 12 mm, do 120 k. czarny 25 szt. 64,05 zł/op.
ET6171 15 mm, do 150 k. czarny 25 szt. 80,78 zł/op.

STANDARDOWY

Grzbiety wsuwane A4 Standard
• opakowanie 50 szt.

INDEKS KOLOR SZER. LISTWY RODZAJ CENA
PX1189 biały 4 mm Standard 20,00 zł/op.
PX1562 biały 6 mm Standard 23,33 zł/op.
PX5488 biały � mm Standard 30,00 zł/op.
PX5491 biały 15 mm Standard 43,33 zł/op.
PX1191 niebieski 4 mm Standard 20,00 zł/op.
PX1564 niebieski 6 mm Standard 23,33 zł/op.
PX5489 niebieski � mm Standard 30,00 zł/op.
PX5492 niebieski 15 mm Standard 43,33 zł/op.
PX1190 czarny 4 mm Standard 20,00 zł/op.
PX1566 czarny 6 mm Standard 23,33 zł/op.
PX5490 czarny � mm Standard 30,00 zł/op.
PX5943 czarny 15 mm Standard 43,33 zł/op.

STANDARDOWY

Grzbiety plastikowe do bindowania
• opakowanie 100 szt.

INDEKS KOLOR ŚREDNICA IL. OP. KARTEK CENA
PX1119 biały 6 mm 25 12,37 zł/op.
PX1126 czerwony 6 mm 25 12,37 zł/op.
PX1133 zielony 6 mm 25 12,37 zł/op.
PX1140 niebieski 6 mm 25 12,37 zł/op.
PX1147 czarny 6 mm 25 12,37 zł/op.
PX1120 biały 8 mm 45 15,26 zł/op.
PX1127 czerwony 8 mm 45 15,26 zł/op.
PX1134 zielony 8 mm 45 15,26 zł/op.
PX1141 niebieski 8 mm 45 15,26 zł/op.
PX1148 czarny 8 mm 45 15,26 zł/op.
PX1121 biały 10 mm 65 17,37 zł/op.
PX1128 czerwony 10 mm 65 17,37 zł/op.
PX1135 zielony 10 mm 65 17,37 zł/op.
PX1142 niebieski 10 mm 65 17,37 zł/op.
PX1149 czarny 10 mm 65 17,37 zł/op.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR ŚREDNICA IL. OP. KARTEK CENA
PX1122 biały 12,5 mm 105 25,79 zł/op.
PX1129 czerwony 12,5 mm 105 25,79 zł/op.
PX1136 zielony 12,5 mm 105 25,79 zł/op.
PX1143 niebieski 12,5 mm 105 25,79 zł/op.
PX1150 czarny 12,5 mm 105 25,79 zł/op.
PX1123 biały 14 mm 125 29,47 zł/op.
PX1130 czerwony 14 mm 125 29,47 zł/op.
PX1137 zielony 14 mm 125 29,47 zł/op.
PX1144 niebieski 14 mm 125 29,47 zł/op.
PX1151 czarny 14 mm 125 29,47 zł/op.
PX1124 biały 16 mm 145 36,58 zł/op.
PX1131 czerwony 16 mm 145 36,58 zł/op.
PX1138 zielony 16 mm 145 36,58 zł/op.
PX1145 niebieski 16 mm 145 36,58 zł/op.
PX1152 czarny 16 mm 145 36,58 zł/op.
AG5102 niebieski 1� mm 165 47,11 zł/op.
AG5034 czarny 1� mm 165 47,11 zł/op.

STANDARDOWY
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Oprawa grzbietem plastikowym

Oprawa grzbietem drutowym

1. Suwakiem wybierz rodzaj oprawy. 2. Umieść wybrany grzbiet
w mechanizmie bindującym.

3. Umieść przedziurkowane wcześniej
okładki i kartki w grzbiecie.

4. Zwolnij dźwignię bindującą
do pozycji początkowej i zdejmij

oprawiony dokument.

5. Gotowe!

1. Suwakiem wybierz rodzaj oprawy
drutowej.

2. Umieść wybrany grzbiet
na zaczepach z przodu bindownicy.

3. Umieść przedziurkowane wcześniej
okładki i kartki w grzbiecie.

4. Zdejmij dokumenty wraz
z grzbietem z zaczepu, włóż

do szczeliny dociskowej i zaciśnij.

5. Gotowe!

Grzbiety drutowe
• opakowanie 100 szt.
• 3:1 konfekcjonowane
• elegancka oprawa dokumentów w formacie A4
• do oprawy kalendarzy, zeszytów, kołonotatników, atlasów etc.

INDEKS KOLOR ŚREDNICA CENA
AG5024 biały 4,8 mm 33,43 zł/op.
AG6106 czarny 4,8 mm 33,43 zł/op.
AG6574 srebrny 4,8 mm 39,00 zł/op.
AG7099 złoty 4,8 mm 39,00 zł/op.
AG5508 biały 6,4 mm 40,86 zł/op.
AG5892 czarny 6,4 mm 40,86 zł/op.
AG5387 srebrny 6,4 mm 44,57 zł/op.
AG7100 złoty 6,4 mm 44,57 zł/op.
AG6501 biały 8 mm 50,14 zł/op.
AG5091 czarny 8 mm 50,14 zł/op.
AG5575 srebrny 8 mm 55,71 zł/op.
AG7101 złoty 8 mm 55,71 zł/op.
AG6537 biały �,5 mm 61,29 zł/op.
AG5092 czarny �,5 mm 61,29 zł/op.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR ŚREDNICA CENA
AG6056 srebrny �,5 mm 66,86 zł/op.
AG7102 złoty �,5 mm 66,86 zł/op.
AG5492 biały 11 mm 74,29 zł/op.
AG5786 czarny 11 mm 74,29 zł/op.
AG6667 srebrny 11 mm 79,86 zł/op.
AG7103 złoty 11 mm 79,86 zł/op.
AG6502 biały 12,7 mm 83,57 zł/op.
AG5094 czarny 12,7 mm 83,57 zł/op.
AG6538 srebrny 12,7 mm 89,14 zł/op.
AG7104 złoty 12,7 mm 89,14 zł/op.
AG6503 biały 14,3 mm 96,57 zł/op.
AG5933 czarny 14,3 mm 96,57 zł/op.
AG6602 srebrny 14,3 mm 98,43 zł/op.
AG7105 złoty 14,3 mm 98,43 zł/op.

P RESTIŻOWY

INDEKS CENA
AG7032 1.789,11 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Profesjonalna bindownica X5 do oprawy
grzbietem plastikowym i drutowym
• profesjonalna bindownica 2 w 1, do oprawy
grzbietem plastikowym i drutowym w systemie 3:1

• szczelina umożliwiająca oprawę dowolnych
formatów większych niż A4

• specjalny bolec umożliwiający zachowanie
ciągłości dziurek w formatach większych niż A4

• precyzyjny regulator zaciskania grzbietów drutowych
• dwie, ułatwiające pracę, osobne dźwignie
do dziurkowania i zaciskania grzbietu

• regulator szerokości dziurkowania (2-6 mm)
• oprawa dokumentów o objętości: grzbiet plastikowy
- do 450 kartek, grzbiet drutowy - do 135 kartek

20 400 135

grzbiety
plastikowe

grzbiety
metalowe
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TERMOBINDOWNICE

Bindownica kanałowa ImpressBIND 280
• nie wymaga użycia kleju, podgrzewania, dziurkowania czy nacinania
• raz oprawiony dokument może być kilkakrotnie otwierany i ponownie oprawiany
• urządzenie impressBIND to solidny, profesjonalny model do każdego biura
• najczęściej używana do oprawy: prac dyplomowych, rękopisów, opracowań, raportów
• bardzo łatwa w użyciu; wystarczy wsunąć papier między okładki i nacisnąć ramię
• wymaga dwóch naciśnięć, aby zbindować dokument
• wszechstronne – do wszystkich typów okładek kanałowych, format A4
• nie wymaga wcześniejszej regulacji
• bindownica wskaże na zielono, że dokument został zbindowany optymalnie
• łatwa do przechowywania, można ustawić bindownicę w pionie
• wskaźnik pomagający dobrać odpowiednią grubość grzbietu okładki
• waga netto: 1�,5 kg
• wymiary: 460 x 160 x 510 mm (szer. x wys. x dł.)
• kolor srebrno-niebieski

INDEKS CENA
LE1255 2942,38 zł/szt.

P RESTIŻOWY
280

Okładki kanałowe Standard
• dostępne również z napisami: Praca Dyplomowa,

Praca Magisterska, Praca Licencjacka
• opakowanie 10 szt.

INDEKS KOLOR OPIS IL. OP. KARTEK CENA
AG1271 granatowy twarde AA do 44 97,78 zł/op.
AG1267 bordowy twarde AA do 44 97,78 zł/op.
AG1275 zielony twarde AA do 44 97,78 zł/op.
AG1263 czarny twarde AA do 44 97,78 zł/op.
AG1272 granatowy twarde A do �5 97,78 zł/op.
AG1268 bordowy twarde A do �5 97,78 zł/op.
AG1276 zielony twarde A do �5 97,78 zł/op.
AG1264 czarny twarde A do �5 97,78 zł/op.
AG1273 granatowy twarde B do 125 97,78 zł/op.
AG1269 bordowy twarde B do 125 97,78 zł/op.
AG1277 zielony twarde B do 125 97,78 zł/op.
AG1265 czarny twarde B do 125 97,78 zł/op.
AG1274 granatowy twarde C do 150 97,78 zł/op.
AG1270 bordowy twarde C do 150 97,78 zł/op.
AG1278 zielony twarde C do 150 97,78 zł/op.
AG1266 czarny twarde C do 150 97,78 zł/op.

STANDARDOWY

INDEKS OPIS CENA
MD9044 Helios 30 698,25 zł/szt.
MD9045 Helios 60 820,75 zł/szt.

P RESTIŻOWY
300 600

Helios 30 Helios 60

300

Termobindownica
TB 300
• łatwa w obsłudze
• 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/m² w maks. 60 sek.
• wymiary: 330 x 180 x 120 mm

INDEKS CENA
AG6774 308,75 zł/szt.

EKONOMICZNY

Termookładki A4 Standing
• przód – przezroczysta folia o grubości 150 mic.
• tył – biały, błyszczący karton Chromo 250 g/m²

INDEKS SZER. GRZB. IL. OP. KARTEK OPAK. CENA
AG1072 1,5 mm 15 100 szt. 130,83 zł/op.
AG1073 3 mm 30 100 szt. 130,83 zł/op.
AG1074 4 mm 40 100 szt. 130,83 zł/op.
AG1075 6 mm 60 100 szt. 130,83 zł/op.
AG1076 � mm �0 80 szt. 106,07 zł/op.

STANDARDOWY

Termookładki A4 Prestige
• przód – przezroczysta folia o grubości 150 mic.
• tył – karton Delta 225 g/m²
• opakowanie: 100 szt. (1,5; 3, 4, 6 mm) lub 80 szt. (� mm)

INDEKS KOLOR SZER. GRZB. IL. OP. KARTEK CENA
AG1078 czerwony 1,5 mm 15 168,93 zł/op.
AG1079 czerwony 3 mm 30 168,93 zł/op..
AG1080 czerwony 4 mm 40 168,93 zł/op.
AG1081 czerwony 6 mm 60 168,93 zł/op.
AG6059 czerwony � mm �0 136,19 zł/op.
AG1083 zielony 1,5 mm 15 168,93 zł/op.
AG1084 zielony 3 mm 30 168,93 zł/op.
AG1085 zielony 4 mm 40 168,93 zł/op.
AG1086 zielony 6 mm 60 168,93 zł/op.
AG6524 zielony � mm �0 136,19 zł/op.
AG1088 niebieski 1,5 mm 15 168,93 zł/op.
AG1089 niebieski 3 mm 30 168,93 zł/op.
AG1090 niebieski 4 mm 40 168,93 zł/op.
AG1091 niebieski 6 mm 60 168,93 zł/op.
AG1092 niebieski � mm �0 136,19 zł/op.

P RESTIŻOWY

Termobindownice: Helios 30/Helios 60
• do dużego natężenia pracy w biurze
• łatwość przechowywania dzięki możliwości składania na płasko
• czas nagrzewania - ok. 4 min
• panel z diodami LED umożliwia szybkie wybranie odpowiedniego ustawienia
• miarka grubości dokumentu/okładki i wyboru ustawienia temperatury
• funkcja Thermo-Sense - po otworzeniu klamry ochrony i umieszczeniu dokumentów
do bindowania urządzenie obliczy optymalny cykl bindowania - nie jest konieczny
ręczny wybór cyklu (Helios 60)

• sygnał dźwiękowy i dioda sygnalizująca gotowość do pracy oraz zakończenia
wybranego cyklu bindowania

• klamra bezpieczeństwa Heat Shield pomaga zapobiec przypadkowemu dotknięciu
płyty grzejnej oraz pomaga utrzymać dokumenty w pionie w trakcie bindowania;
klamra jest otwierana ręcznie a zamykana automatycznie

• składany stojak do schładzania dokumentów z tyłu urządzenia
• system automatycznego wyłączenia Sleep Mode, jeżeli urządzenie nie jest używane
powyżej 30 min
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LAMINATORY

Laminatory: Jupiter A3/Venus A3
• laminatory do użytku w biurze
• do laminacji dokumentów i zdjęć, nie jest wymagane używanie carriera
• maksymalna szerokość laminowanego dokumentu: 330 mm (A3)
• maksymalna grubość folii laminacyjnej: 175 mic. (JUPITER A3), 250 mic. (VENUS A3)
• laminacja na zimno i na gorąco: 5 pozycji (JUPITER A3), 6 pozycji (VENUS A3)
• panel z diodami umożliwia szybkie wybranie odpowiedniego ustawienia
• interaktywny wyświetlacz umożliwia proste i szybkie wybranie odpowiedniego
ustawienia (VENUS A3)

• czas nagrzewania i stabilizacji tylko 4 min, 1 dokument A4 laminuje w mniej niż 1 min
• technologia ClearPath - system zapobiegający zablokowaniu dokumentu
• system Easi-Access - otwierana górna pokrywa pozwala na swobodne oczyszczenie
wałków laminatora

• technologia HeatGuard - zapewnia dokładną izolację cieplną wykorzystując podwójny
system ścian, obudowa laminatora nigdy się nie nagrzewa

• funkcja cofania pozwala na wycofanie nieprawidłowo włożonego dokumentu
• uchwyty po bokach urządzenia ułatwiają jego przenoszenie
• w zestawie startowym pakiet folii

INDEKS OPIS CENA
MD6177 Jupiter A3 1258,60 zł/szt.
MD6199 Venus A3 1398,60 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Laminatory iLAM touch A3/A4 turbo
• do profesjonalnego laminowania
• unikalna technologia – dzięki zastosowaniu czujników
nie ma konieczności ustawiania parametrów laminacji

• automatyczne ustawienie właściwej temperatury laminacji
• gwarantowane idealne rezultaty dzięki dopasowaniu właściwej
prędkości laminacji

• wysoka szybkość laminacji w formacie A3/A4 oraz w pełni
automatyczne ustawienie pracy

• maks. prędkość laminacji: A3 – 1�00 mm/min, A4 – 700 mm/min
• czas nagrzewania ok. 5 min
• szerokość wejścia: A3 – 320 mm, A4 – 230 mm
• pasujące folie o grubości: 80, 100, 125, 175 mic.

INDEKS OPIS CENA
LE5339 A4 838,12 zł/szt.
LE5343 A3 1602,98 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS CENA
LE5345 1098,50 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Laminator iLAM touch A3
• do profesjonalnego laminowania
• unikalna technologia – dzięki zastosowaniu czujników
nie ma konieczności ustawiania parametrów laminacji

• automatyczne ustawienie właściwej temperatury laminacji
• idealne rezultaty dzięki dopasowaniu właściwej prędkości
laminacji

• w pełni automatyczne ustawienie laminacji w formacie A3
• czujniki zapobiegające zacięciom, funkcja automatycznego
cofania i wyłączenia

• składane klapki chronią przed kurzem i zapewniają idealne
rezultaty

• niskie zużycie energii oraz funkcja automatycznego wyłączenia
laminatora, kiedy nie pracuje

• zawiera zestaw startowy z foliami do laminacji
• maks. prędkość laminowania: A3 – 700 mm/min
• czas nagrzewania ok. 5 min
• szerokość laminacji: 320 mm
• pasujące folie o grubości: 80, 100, 125 mic.

INDEKS OPIS CENA
MD9251 A3 754,60 zł/szt.
MD9247 A4 642,60 zł/szt.

STANDARDOWY

Laminatory Callisto A4 i A3
• profesjonalne, do regularnego stosowania w małym biurze
• funkcja Hot Swap pozwala natychmiast zalaminować folie o różnych
grubościach bez potrzeby ponownego schładzania lub nagrzewania laminatora

• w 100% wolne od zacięć – używając folii do laminacji Fellowes
• technologia HeatGuard zapewnia niską temperaturę obudowy
• funkcja„Sleep Mode” aktywuje się po 30 min od zakończenia laminacji
• szerokość laminacji: A4 – 240 mm, A3 – 325 mm
• maks. grubość folii: 125 mic.
• możliwość laminacji na zimno
• funkcja cofania pozwala na wycofanie nieprawidłowo włożonego dokumentu
• chwyty ułatwiają przenoszenie
• pakiet startowy na 10 dokumentów

Laminatory iLAM easy A3/A4
• do użytku domowego lub do małego biura
• w pełni automatyczne laminatoy A3/A4, w modnej kolorystyce
• system zarządzania temperaturą – brak konieczności ustawień
• przycisk„photo“ dla bezpiecznej i zoptymalizowanej laminacji zdjęć
• funkcja ręcznego cofania
• maks. prędkość laminowania: 400 mm/min
• czas nagrzewania: ok. 6 min
• pasujące folie o grubości: 80, 100, 125 mic.
• zawiera zestaw startowy z foliami do laminacji

INDEKS OPIS CENA
LE5337 A4 512,64 zł/szt.
LE1240 A3 691,64 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Automatyczne – nie trzeba
ustawiać parametrów.

Składane klapki
– idealnie płaska laminacja.

Technologia czujnikowa
– dopasowuje ustawienia
do grubości materiału.
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INDEKS OPIS CENA
MD9236 Saturn 2 A4 474,60 zł/szt.
MD9244 Saturn 2 A3 642,60 zł/szt.

STANDARDOWY

Laminatory: Saturn 2 A4/Saturn A3
• profesjonalne, do regularnego stosowania w małym biurze
• w 100% wolne od zacięć – używając folii do laminacji Fellowes
• technologia HeatGuard zapewnia niską temperaturę obudowy
• laminują foliami o maksymalnej grubości 125 mikronów
• szerokość laminacji: A4 – 240 mm, A3 – 325 mm
• możliwość laminacji na zimno
• funkcja zwalniania napędu wałków
• uchwyty ułatwiają przenoszenie
• funkcja„Bezpieczny Start” zawsze uruchamia laminator na najniższym
ustawieniu temperatury, gwarantując brak zacięć

• pakiet startowy na 10 dokumentów

INDEKS OPIS CENA
AG1010 DWL 3AF 453,70 zł/szt.
AG1009 DWL 4CF 362,70 zł/szt.

STANDARDOWY

Laminatory biurowe: DWL-4CF/DWL-3AF
• 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 mm (DWL-4CF), 340 mm (DWL-3AF)
• prędkość laminacji 350 mm/min
• czas nagrzewania 4-6 (DWL-4CF)/3-5 min (DWL-3AF)

Laminator Offilam 330
• 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

INDEKS CENA
AG6666 533,00 zł/szt.

STANDARDOWY

Laminator OL290
• niezwykle płaski laminator biurowy
• stała temperatura laminacji
• 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: 232 mm
• czas nagrzewania: 3-5 min

INDEKS CENA
AG6771 219,70 zł/szt.

EKONOMICZNY
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Folia do laminacji
• zapewnia dokumentom doskonały wygląd i ochronę
• opakowanie 100 szt.

INDEKS GRUBOŚĆ FORMAT CENA
MD5497 80 mic. 303 x 426 mm - A3 97,50 zł/op.
MD5404 80 mic. 216 x 303 mm - A4 47,50 zł/op.
MD5416 80 mic. 154 x 216 mm - A5 35,00 zł/op.
MD5639 100 mic. 303 x 426 mm - A3 125,00 zł/op.
MD5540 100 mic. 216 x 303 mm - A4 60,00 zł/op.
MD5579 100 mic. 154 x 216 mm - A5 42,50 zł/op.
MD5173 125 mic. 303 x 426 mm - A3 167,50 zł/op.
MD5172 125 mic. 216 x 303 mm - A4 82,50 zł/op.
MD5787 125 mic. 154 x 216 mm - A5 57,50 zł/op.

P RESTIŻOWY

Antystatyczna folia do laminacji
• powłoka antystatyczna eliminuje lub zmniejsza

ilość ładunków elektrostatycznych
• dokument łatwo się przesuwa, nie przyczepia się

do folii i nie elektryzuje się
• opakowanie 100 szt.

INDEKS GRUBOŚĆ FORMAT CENA
AG5028 60 mic. A4 60,00 zł/op.
AG1104 80 mic. 60 x �5 mm 6,90 zł/op.
AG1144 80 mic. 65 x �5 mm 7,50 zł/op.
AG1146 80 mic. 75 x 105 mm 9,50 zł/op.
AG1148 80 mic. 80 x 120 mm 10,60 zł/op.
AG1106 80 mic. A6 17,50 zł/op.
AG1105 100 mic. 60 x �5 mm 8,10 zł/op.
AG1145 100 mic. 65 x �5 mm 9,10 zł/op.
AG1147 100 mic. 75 x 105 mm 11,60 zł/op.
AG1149 100 mic. 80 x 120 mm 13,30 zł/op.
AG1107 100 mic. A6 21,00 zł/op.

P RESTIŻOWY

Folia do laminacji
• zapewnia dokumentom doskonały wygląd i ochronę
• opakowanie 100 szt.

INDEKS GRUBOŚĆ FORMAT CENA
PX1606 80 mic. 303 x 426 mm - A3 84,29 zł/op.
PX1607 80 mic. 216 x 303 mm - A4 42,00 zł/op.
PX1608 80 mic. 154 x 216 mm - A5 30,00 zł/op.
PX1609 100 mic. 303 x 426 mm - A3 120,00 zł/op.
PX1610 100 mic. 216 x 303 mm - A4 54,29 zł/op.
PX1611 100 mic. 154 x 216 mm - A5 31,43 zł/op.
PX1612 125 mic. 303 x 426 mm - A3 145,71 zł/op.
PX1613 125 mic. 216 x 303 mm - A4 78,57 zł/op.
PX1614 125 mic. 154 x 216 mm - A5 45,71 zł/op.

STANDARDOWY

INDEKS GRUBOŚĆ FORMAT CENA
ET6008 80 mic. A4 76,05 zł/szt.
ET1336 100 mic. A4 86,33 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Folia do laminacji
• folia z unikalną technologią UDT, zapewniająca
perfekcyjne rezultaty i łatwość użycia

• możliwa do użycia w każdym laminatorze
• oznaczenia na folii wskazujące na włożenie jej
zgrzaną stroną do laminatora

• gwarantowany brak zacięć
• brak oznaczeń po zalaminowaniu oznacza
poprawne ustawienie parametrów pracy
laminatora




