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MATERIA Y DO INDOWANIA

AMINATORY

HO DERY IDENTY IKATORY

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 urządzeń) to pro-
dukty, które są sprowadzane specjalnie 
na zamówienie, a  czas realizacji zamó-
wienia może przekroczyć 72 godziny
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K bindownice

 �Nowocześnie zaprojektowane bindownice do oprawy grzbietem plastikowym oraz pierście-
niami EASY_RING.
 �Bindownice wyposażone w funkcję CZTEROOTWOROWEGO DZIURKACZA dziurkacza.
 �Polecane do małych biur oraz do użytku domowego.
 �Zastosowanie dźwigni o dwóch ramionach zapewnia łatwe i precyzyjne dziurkowanie kartek.
 �2 lata gwarancji na całość urządzenia i 72 godzinny serwis gwarancyjny!
 �Format: A4.
 �Dziurkuje do: 8 (BINGO ER) / 12 (MAXIBINGO ER).
 �Oprawia do: 150 (BINGO ER) / 450 (MAXIBINGO ER).

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Bindownica OPUS Bingo eR BINGOER K11004E 1
Bindownica OPUS Maxi Bingo eR MAXIBINGOER K11005E 1

Bindownice OPUS BINGO ER  
/ MAXI BINGO ER

 �Bindownice do grzbietów plastikowych. 
Polecane do intensywnego użytku. Solidna 
konstrukcja, metalowy korpus, podstawa 
i rączka do dziurkowania. Czytelne opisy 
i precyzyjne regulacje sprawiają, że są to 
wyjątkowo przyjazne i komfortowe w obsłu-
dze bindownice. Dedykowane do średnich i 
dużych biur oraz małych punktów usługowych.
 �Format: A4.
 �Regulacja marginesu.
 �Ogranicznik formatu.
 �Miarka maksymalnej ilości dziurkowanych kartek.
 �Wskaźnik do pomiaru grubości grzbietu.
 �Wskaźnik ułatwiający dobór odpowiedniej średnicy 
grzbietu i szerokości marginesu.

Bindownice do oprawy grzbietem  
plastikowym serii Bono

Nazwa System oprawy Dziurkuje 
kartek

Oprawia 
kartek

Ilość wyłącza-
nych noży

Regulacja 
perforacji

BONO PLUS jedno dźwigniowy 15  
formatu A4) 510 21 t

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

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Bindownica OPUS BONO PLUS BONOPLUS K11008C 1
Bindownica OPUS SUPER BONO SUPERBONO K11009C 1

Bindownica do grzbietów plastikowych.
 �Polecana do biur i zakładów usługowych
 �Wzmocniony mechanizm bindujący.
 �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.
 �Dziurkuje do 26 arkuszy papieru.
 �Oprawa do 510 kartek formatu A4.
 �Funkcjonalny pojemnik na ścinki.

Bindownica Wallner S-100

Bindownice do opraw grzbietami plastikowymi.
 �Oprawiaja do 450 kartek.
 �Ogranicznik papieru ułatwiający  
ułożenie papieru.
 �Regulator szerokości marginesu 2-5 mm
 �Dziurkowaniie:  do 15 arkuszy (A15) 
` do 12 arkuszy (A12)

Bindownica Wallner iBind A12/A15

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.

Bindownica Wallner S-60/S-68

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Bindownica Wallner S-100 401032 K01007A 1

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Bindownica do oprawy plastikowej  Wallner iBind A12 401071 K11001C 1
Bindownica do oprawy plastikowej  Wallner iBind A15 401081 K11002C 1

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Bindownica do oprawy plastikowej  Wallner S-60 401012 K11003C 1
Bindownica do oprawy plastikowej  Wallner S-68 401022 K11004C 1
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OPRAWA DOKUMENTÓW Kbindownice | termobindownice

Bindownice do grzbietów plastikowych.
 �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.
 �Wskaźnik do pomiaru zalecanej grubości grzbietu.
 �Regulator szerokości marginesu dziurkowania: 2, 3, 4, 5 mm.
 �Jednorazowe dziurkowanie do 25 arkuszy papieru.
 �Oprawia do 510 kartek formatu A4.
 �Pojemnik na ścinki .

Bindownica Jazon/Jazon Plus

Profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych i metalowych
 �Dwie, ułatwiające pracę, osobne dźwignie do dziurkowania i zaciskania grzbietu
 �Oprawa grzbietem plastikowym do 51 mm
 �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 dziurkuje do 20 
kartek                       
 �Oprawia grzbietem plastikowym do 450 arkuszy papieru
 �oprawa grzbietem metalowym do 115 arkuszy papieru
 �Funkcjonalny pojemnik na ścinki

Bindownica X5 metal i plastik

Bindownica do grzbietów plastikowych 
 �Ogranicznik papieru, ułatwiający  
precyzyjne ułożenie papieru
 �Oprawia do 8 arkuszy papieru 
 �Oprawa dokumentów do 145 kartek formatu A4
 �Pojemnik na ścinki

Bindownica Wallner iBind A8

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Bindownica do oprawy plastikowej  Jazon 401102 K11005C 1
Bindownica do oprawy plastikowej  Jazon Plus 401112 K11006C 1

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Bindownica X5 metal i plastik 401132 K01001D 1

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Bindownica Wallner iBIND A8 401061 K01002D 1

 �Nowoczesny wygląd i niewielkie rozmiary.
 �Wysuwana podpórka do chłodzenia dokumentów.
 �Automatyczne wyłączanie po 90 minutach od zakończenia termobindowania.
 �Sygnalizator gotowości do pracy oraz zakończenia procesu oprawy.
 �Oprawia do 200 kartek w maksymalnie 60 sekund.

Termobindownica TB 200

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Termobindownica TB 200 404032 Nowość

Termobindowanica ŁATWA, SZYBKA I ELEGANCKA oprawa dokumentów 
 �Wystarczy umieścić je w okładce i włożyć do termobindownicy  po 45 sekundach dokument 
jest gotowy do prezentacji!  
 �Polecany do małych, średnich i dużych jak również do użytku domowego                                                                                          
Format : A5 / A4
 �Oprawia do 220 kartek (80 g/m²)
 �Czas nagrzewania: 1-2 minut. 

Termobindownica TB 250

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Termobindownica OPUS TB 250 TB250 K11014C 1
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K 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 60-250 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.

Laminator Sky Photo 230 / 330

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Laminator Sky Photo 230 A4+ 310401 K11023C 1
Laminator Sky Photo 330 A3+ 310302 K03010D 1

 �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.

Laminator Wallner OL290

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Laminator OL290 A4+ 310406 K02014A 1

 �Laminujei 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

Laminator Wallner DWL 4CF / DWL 3AF

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Laminator Wallner DWL 4CF A4+ 310408 K03011D 1
Laminator Wallner DWL 3AF A3+ 310309 K03012D 1

Laminatory UNILam A4/A3  �Niewielkie, cicho pracujące i proste w obsłudze laminatory biurowe o unikatowym designie. 
 �Wykorzystują do laminacji nowoczesną technologię ogrzewanych wałków. 
 �Szybko osiągają temperaturę roboczą – 3-5 minut. 
 �Posiadają zaprogramowane tryby pracy służące do laminacji najbardziej popularnymi 
foliami. 
 �Laminują również na zimno.

Nazwa Format Ilość 
wałków 

Prędkość 
laminacji 

Czas na-
grzewania 

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.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Laminator UNILam A4 F9061 K11024C 1
Laminator UNILam A3 F9062 K11025C 1
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 �Antystatyczna folia do laminacji.
 �Gramatura: 2x80μm, 2x100μm lub 2x125μm.
 �Format: 65x95mm, A5, A4 lub A3.
 �100 szt. w j.s.
 �Kolor transparentny.

Folia 
do laminowania 
OFFICE PRODUCTS

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Folia do laminowania OFFICE PRODUCTS, A5, 
2x80mikr., błyszcząca, 100szt., transparentna 20325215-90 Nowość 20

Folia do laminowania OFFICE PRODUCTS, A5, 
2x100mikr., błyszcząca, 100szt., transparentna 20325225-90 Nowość 20

Folia do laminowania OFFICE PRODUCTS, A5, 
2x125mikr., błyszcząca, 100szt., transparentna 20325235-90 Nowość 20

Folia do laminowania OFFICE PRODUCTS, A4, 
2x80mikr., błyszcząca, 100szt., transparentna 20325415-90 Nowość 10

Folia do laminowania OFFICE PRODUCTS, A4, 
2x100mikr., błyszcząca, 100szt., transparentna 20325425-90 Nowość 10

Folia do laminowania OFFICE PRODUCTS, A4, 
2x125mikr., błyszcząca, 100szt., transparentna 20325435-90 Nowość 10

Folia do laminowania OFFICE PRODUCTS, A3, 
2x80mikr., błyszcząca, 100szt., transparentna 20325615-90 Nowość 5

Folia do laminowania OFFICE PRODUCTS, A3, 
2x100mikr., błyszcząca, 100szt., transparentna 20325625-90 Nowość 5

Folia do laminowania OFFICE PRODUCTS, A3, 
2x125mikr., błyszcząca, 100szt., transparentna 20325635-90 Nowość 5

Folia do laminowania OFFICE PRODUCTS, 65x95mm, 
2x125mikr., błyszcząca, 100szt., transparentna 20325835-90 Nowość 100

Identy kator Tetis GI001

 � Identyfikator wykonany z przeźroczystego, 
sztywnego tworzywa.
 �Wyposażony w mocowanie za pomocą klipsa 
z agrafką.
 �Rozmiar: 90 mm x 55 mm.
 �Opakowanie: pudełko 50 szt.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Identyfikator GI001 GI001 K11040F 50

Holdery na dwie karty 2K blue

Holder 2K blue
 �Holder na dwie karty pionowy (2K-V) lub poziomy (2K-H)
 �Dwie przezroczyste przegródki na karty
 �Miękkie przezroczyste tworzywo PVC o błękitnym zabarwieniu
 �Zastosowanie: wygodna kieszonka na wizytówki, karty plastikowe, magnetyczne lub 
kontroli dostępu
 �Wymiary holderu: wewnętrzny 54x86 mm,  
zewnętrzny 55x90 mm
 �Opakowanie 50 sztuk

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Holder 2K-V Blue 601295 K11005H 1
Holder 2K-H Blue 601305 K11006H 1

Holder z taśmą
 �Sztywna osłona z tworzywa typ plexi 
 �Do kart plastikowych i wizytówek
 �Taśma szerokości 8mm w kolorze  
niebieskim, czarnym lub zielonym.
 �Wymiary: wewnętrzny 90x56mm 
  zewnętrzny 92x59mm
 �Opakowanie 50 sztuk

Holder z klipsem
 �Sztywna osłona z tworzywa typ plexi 
 �Mocowanie na pasku plastikowym  
z metalowym klipsem CT210
 �Wymiary: wewnętrzny 90x56 mm

                   zewnętrzny 92x59 mm
 �Opakowanie 50 sztuk

Holder z taśmą  z klipsem

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Identyfikator Holder z taśmą niebieską 601033 K02230 50
Identyfikator Holder z taśmą czarną 601032 K11011G 50
Identyfikator Holder z taśmą zieloną 601285 K11007H 50
Holder z klipsem 601025 K02231 50

Laminator Esperanza In nity  �Moc: 265W
 �Zasilanie: 220-240V / 50Hz
 �Natężenie: 1,15 A
 �Grubość folii do laminowania na gorąco: 
80-125 mikronów
 �Maksymalne wymiary dokumentu: 
210x297mm (format A4)
 �Maksymalny czas rozgrzewania: ok. 5min
 �Prędkość laminowania: 250mm na 
minutę
 �Maksymalna szerokość arkusza: 240mm
 �Laminowanie na gorąco i na zimno
 �Maksymalna grubość laminowanego 
arkusza: 0,6mm

 �LED: Power/Ready
 �Funkcje: COLD/OFF/HOT
 � Ilość rolek: 2
 �Laminowanie zdjęć
 �Materiał: wysokiej jakość tworzywo 
sztuczne (ABS)
 �Długość przewodu zasilającego: ok. 
150cm
 �Zabezpieczenie przed przegrzaniem
 �Wymiary zew. urządzenia: 345 x 140 x 
65mm
 �W zestawie: 5xA4 folii
 �Waga netto produktu: 1kg

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Laminator Esperanza Infinity EFL001 Nowość 6

Laminator ESPERANZA INFINITY  
to idealne urządzenie, które sprawdzi się zarówno  
w domu jak i w niewielkim biurze. Jest bezpieczny  
i prosty w obsłudze. Błyskawicznie zalaminujesz dokumenty  
do rozmiaru A4, w trybie na gorąco lub na zimno.  
Laminator szybko i wygodnie zabezpieczy ważne dokumenty, zdjęcia, szkice czy rysunki na 
długi czas. Jego nowoczesny wygląd i kompaktowy rozmiar będzie pasował do każdego wnętrza 
w domu lub biurze.
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K holdery, identyfikatory

Klipsy CT 210/ CT 211  
do identyfikatorów  

 �Metalowa żabka-klips z paskiem
 �Pasek z przezroczystego (CT 210) lub 
matowego (CT 211) tworzywa
 �Metalowy zatrzask (CT210), plastiko-
wy(CT211)
 �Opakowanie 100 sztuk

Identyfikator CT 123
 �Wykonany z przezroczystego sztywnego 
tworzywa
 �Zaczep z klipsa sprężynującego i agrafki
 �W komplecie kartonik z nadrukowaną 
ramką
 �Wymiary: 57x90 mm
 �Opakowanie 50 sztuk

Klipsy CT 210/ CT 211/  
Identy kator CT 123

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Klipsy CT 210 do identyfikatorów 601141 K02232 100
Klipsy CT 211 do identyfikatorów 601151 K02233 100
Identyfikator CT 123 601075 K02234 50
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PRZYSZŁOŚĆ
OPRAW BIUROWYCH!

5 kolorów
białe, czarne, szare,
czerwone, niebieskie

6 rozmiarów
oprawa do 120 kartek

2 rodzaje
obustronnie przezroczyste,
obustronnie matowe

5 sekund
rewelacyjny czas oprawy

120 kartek
maks. zakres bindowania

ZAMIEŃ
starą bindownicę na nową 

     EASY 120
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GOTOWE OKŁADKI DO SZYBKIEJ OPRAWY!
Nowoczesne, proste w użyciu i wyjątkowo estetyczne!
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Najprostszy, najszybszy, najmocniejszy i najbardziej elegancki 
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