




urządzenia do składania i cięcia papieru

www.pwbiuro.pl82

op
ra

w
a 

d
ok

um
en

tó
w

FALCERKA IDEAL 8304

Kompaktowa falcerka A4 składajàca papier na cztery ró˝ne sposoby.
– sposoby składania: listowy (na 3), przekładany (na 3), 

podwójny (na 4) oraz pojedynczy (na 2) 
– składa dokumenty w formacie od A6* do A4 
– szerokoÊç podajnika 100-225 mm, długoÊç podajnika 125-360 mm
– składa papier o gramaturze od 60 do 120 g/m2

– podajnik mieszczàcy 150 kartek papieru 
– łatwa w obsłudze, przyciski „start” i „stop” 
– przycisk wyboru pr´dkoÊci składania dokumentów (120 lub 155 kartek na minut´) 
– automatyczne zatrzymanie po zło˝eniu ostatniej kartki papieru
– oddzielny podajnik r´czny pozwalajàcy na zło˝enie 3 kartek papieru (80g/m2) jednoczeÊnie
– pokr´tło pozwalajàce w łatwy sposób wyciàgnàç zablokowany papier
– automatyczne odci´cie zasilania, kiedy pokrywa urzàdzenia jest otwarta 

lub kiedy pojemnik na poskładane dokumenty nie jest zamontowany
– zasilanie / pobór mocy: 230V / 50Hz / 70W
– waga: 11.5 kg
– format A6 tylko pojedyncze falcowanie, pozostałe formaty – wszystkie opcje

Indeks Jedn. c. netto c. brutto
OPA001X Szt. 1895,00 2311,90

BIGÓWKA OPUS STANDARD CREASE 49

Urzàdzenie umo˝liwiajàce wyciÊni´cie rowka 
w celu łatwiejszego zgi´cia papieru, kartonu lub tektury. 
Posiada metalowà konstrukcj´. 
Dwa ograniczniki pozwalajà na precyzyjny wybór miejsca bigowania. 
Przeznaczona do pracy w biurach, agencjach reklamowych 
i punktach usługowych oraz do zakładów fotograficznych, 
ze wzgl´du na mo˝liwoÊç bigowania zdj´ç.
– maksymalna długoÊç bigowania: 485 mm
– szerokoÊç bigowania: 1 mm
– wymiary: 625 x 525 x 125 mm 
– waga: 10,5 kg

Indeks Jedn. c. netto c. brutto
OPA003X Szt. 595,00 725,90

Indeks Jedn. c. netto c. brutto
OPA002X Szt. 3995,00 4873,90

GILOTYNA IDEAL 4205

R´czna gilotyna o metalowej konstrukcji idu˝ej wydajnoÊci, 
idealna jako wyposa˝enie biur oraz firm Êwiadczàcych usługi 
kopiowania i oprawiania dokumentów.
– długoÊç ci´cia: 430 mm, gruboÊç ci´cia: 40 mm / 500 kartek
– minimalna resztka: 34 mm
– max odległoÊç siodła od no˝a: 390 mm
– solidny, stalowy noÊnik no˝a
– szybki docisk – patent IDEAL
– regulowana prowadnica no˝a wykonana z utwardzanej stali
– wysokiej jakoÊci nó˝ wykonany ze stali "Solingen"
– wyposa˝enie dodatkowe – metalowy stojak lub szafka
– bezpieczeƒstwo zapewnia Safety Cutting System (SCS), 

w skład którego wchodzà:
• podnoszona, przezroczysta osłona bezpieczeƒstwa 

(blokada ci´cia gdy osłona no˝a jest otwarta); 
• blokada bezpieczeƒstwa (blokada dêwigni no˝a w górnej pozycji); 
• bezpieczna wymiana no˝a przy stale osłoni´tym ostrzu –

bezpieczna regulacja 
gł´bokoÊci ci´cia (z zewn´trznej strony maszyny); 

• listwy tnàce mogà byç łatwo i bezpiecznie obracane 
oraz wymieniane z zewn´trznej strony maszyny;
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UWAGA: metalowy stojak, na którym prezentowana
jest gilotyna stanowi wyposa˝enie dodatkowe.
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urządzenia do składania i cięcia papieru

Rodzaj Indeks Jedn. c. netto c. brutto
A-4 ARA075A Szt. 1795,00 1969,90
A-3 ARA075B Szt. 1395,00 1701,90

?

?

?

GILOTYNY JLS 298

– profesjonalne gilotyny biurowe
– r´czny system docisku papieru
– ràczka z korbà umo˝liwiajàca ustawienie 

odpowiedniego docisku papieru
– stalowy blat roboczy ze standardowymi 

szablonami formatów
– precyzyjny ogranicznik papieru 

do regulowania wymiarów ci´cia
– długoÊç ci´cia 310 / 420 mm
– tnà jednorazowo do 400 kartek 70 g

GILOTYNY FELLOWES PLASMA

– gilotyny przeznaczone do intensywnego u˝ytku w biurze
– ostrze ze stali nierdzewnej zapewnia jednolite ci´cie
– tnie jednorazowo do 40 arkuszy (80 g)
– specjalna osłona SafeCut™ zapewnia bezpieczeƒstwo pracy
– osłona SafeCut™ w czasie transportu i przechowywania mo˝e byç zło˝ona

na płasko na podstawie
– metalowa baza zintegrowana z antypoÊlizgowymi nó˝kami
– docisk papieru zapobiega przesuwaniu dokumentu podczas ci´cia
– miarki ci´cia ró˝nych rozmiarów dokumentów, zdj´ç i do ci´cia pod kàtem
– blokada rozmiaru ci´cia dla dokumentów powtarzalnych
– certyfikat bezpieczeƒstwa TUV & GS

Rodzaj Indeks Jedn. c. netto c. brutto
A-4 FLA128A Szt. 669,00 816,18
A-3 FLA128B Szt. 719,00 877,18

GILOTYNA RC363

– wyposa˝ona w przezroczystà os∏on´, zapewniajàcà bezpieczeƒstwo pracy 
oraz ergonomiczny uchwyt przeciwpoÊlizgowy 

– na blacie roboczym znajdujà si´ standardowe szablony formatów 
oraz precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów ci´cia 

– umo˝liwia ci´cie jednorazowo do 30 kartek 70 g 
– d∏ugoÊç ci´cia 360 mm 
– wyposa˝ona w system automatycznego docisku papieru uruchamianego 

wraz z ruchem ostrza 
– wymiary blatu: 440 x 330 mm

Indeks Jedn. c. netto c. brutto
ARA053X Szt. 627,43 765,46
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– gilotyny przeznaczone do u˝ytku w Êrednim biurze
– ostrze ze stali nierdzewnej zapewnia jednolite ci´cie
– tnie jednorazowo do 10 arkuszy (80g)
– specjalna osłona SafeCut™ zapewnia bezpieczeƒstwo pracy
– osłona SafeCut™ w czasie transportu i przechowywania mo˝e byç zło˝ona

na płasko na podstawie
– metalowa baza zintegrowana z antypoÊlizgowymi nó˝kami
– docisk papieru zapobiega przesuwaniu si´ dokumentu podczas ci´cia
– miarki ci´cia dla ró˝nych rozmiarów dokumentów, 

zdj´ç i do ci´cia pod kàtem
– certyfikat bezpieczeƒstwa TUV & GS

Rodzaj Indeks Jedn. c. netto c. brutto
A4 FLA129A Szt. 169,17 206,39
A3 FLA129B Szt. 232,17 283,25

NN

?
Rodzaj Indeks Jedn. c. netto c. brutto
A4 ARA077A Szt. 294,27 359,01
A3 ARA077B Szt. 353,36 431,10

?

GILOTYNY PAPER CUTTER A4 / A3

– gilotyny biurowe z automatycznym systemem docisku papieru
– ergonomiczny uchwyt przeciwpoÊlizgowy
– na blatach roboczych standardowe szablony formatów
– jednorazowe ci´cie do 12 kartek 70 g
– ci´cie kartonu i cienkiej blachy
– długoÊç ci´cia: 310 / 420 mm
– wymiary blatu: A4 – 310 x 250 mm  A3 – 460 x 380 mm

TRYMER POWERTRIM A3

– elektryczny trymer
– przezroczysta akrylowa baza podÊwietla si´, gdy trymer jest w u˝yciu
– du˝e podÊwietlane przyciski
– klamra SafeCut™– trymer nie zadziała dopóki klamra 

nie jest zamkni´ta, blokujàc kartki w bezpiecznej pozycji 
– osłona SafeCut™ zapewnia zatrzymanie zasilania 

w momencie otwarcia osłony w celach serwisowych 
lub konserwacyjnych

– zabezpieczenie przed przecià˝eniem
– funkcja sterowania ci´ciem – panel dotykowy LED z funkcjà 

uruchomiania-zatrzymywania umo˝liwia rozpocz´cie 
i zakoƒczenie przycinania 

– tnie jednorazowo do 30 arkuszy (80 g) w 10 sekund
– długoÊç ci´cia: 420 mm
– system automatycznego wyłàczenia Sleep Mode
– miarki ci´cia dla ró˝nych rozmiarów dokumentów, 

zdj´ç i ci´cia pod kàtem
?

2 lata
gwarancji

2 lata
gwarancji

TRYMERY WALLNER

– precyzyjne trymery biurowe
– posiadajà listw´ dociskowà ułatwiajàcà uzyskanie precyzyjnego ci´cia
– na blacie roboczym standardowe szablony formatów
– tnà jednorazowo do 10 kartek (80g/m2)
– maksymalna długoÊç ci´cia: CA 100-A5-230 mm,
– CA 120- A4-320 mm, CA 150-A3-460 mm

Rodzaj Indeks Jedn. c. netto c. brutto
CA 100 ARA099A Szt. 75,40 91,99
CA 120 ARA099B Szt. 114,40 139,57
CA 150 ARA099C Szt. 141,70 172,87

?Indeks Jedn. c. netto c. brutto
FLA144X Szt. 829,00 1011,38
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bindownice

BINDOWNICA WIRE BONO DO OPRAWY DRUTOWEJ

Nowa bindownica do opraw grzbietem drutowym 3:1" (3 oczka na cal). 
Posiada wskaêniki doboru grzbietu i maksymalnej iloÊci dziurkowanych
kartek. Polecana dla małych biur i zakładów usługowych.
– format: A4 
– dziurkuje do 12 kartek*
– oprawia do 120 kartek 
– 34 no˝e 
* próby wykonano na papierze 70g/m2

Indeks Jedn. c. netto c. brutto
OPA005X Szt. 399,00 486,78

NN

?

BINDOWNICA DO OPRAWY DRUTOWEJ QUASAR WIRE

– system dziurkowania pionowego umo˝liwia niezale˝ne dziurkowanie 
i nakładanie dokumentów na grzbiet, ułatwia i przyspiesza czas oprawy

– jednorazowo dziurkuje do 15 kartek A4 (80 g), mo˝e oprawiaç dokumenty 
o gruboÊci do 130 arkuszy, maks. Êrednica grzbietu 14 mm

– wyposa˝ona w obustronnà dêwigni´ ułatwiajàcà proces dziurkowania, 
zmniejszajàcà sił´ nacisku potrzebnà do przedziurkowania du˝ej iloÊci kartek

– szuflada do przechowywania grzbietów z wbudowanym 
z boku opatentowanym systemem mierzenia gruboÊci dokumentów 
i doboru odpowiedniego grzbietu

– wyÊrodkowanie linii dziurkowania
– w zestawie pakiet okładek i grzbietów na 20 opraw
– gwarancja na urzàdzenie: 2 lata

Indeks Jedn. c. netto c. brutto
FLA127X Szt. 729,00 889,38

130

15

?

2 lata
gwarancji

2 lata
gwarancji

500

25

2 lata
gwarancji

2 lata
gwarancji

?

BINDOWNICE DO OPRAWY PLASTIKOWEJ GALAXY

– system dziurkowania pionowego umo˝liwia niezale˝ne dziurkowanie 
i nakładanie dokumentów na grzbiet

– jednorazowo dziurkuje do 25 kartek A4 (80 g)
– oprawia do 500 kartek, grzbiety do 50 mm
– obustronna dêwignia wymaga mniejszej siły nacisku
– system „Satellite” – wyjmowana kaseta z platformà bindujàcà 

umo˝liwia prac´ 2 osób: jednej dziurkujàcej dokumenty i drugiej oprawiajàcej
– specjalna szuflada do przechowywania okładek i grzbietów 

z opatentowanym systemem mierzenia gruboÊci dokumentów 
i doboru odpowiedniego grzbietu

– 3 przyciski do szybkiego wyboru formatu (A5, A4, letter)
– regulacja odległoÊci linii dziurkowania od kraw´dzi 2 pozycje 

(2,5 mm lub 4,5 mm), wyÊrodkowanie linii dziurkowania
– w zestawie pakiet okładek i grzbietów na 20 opraw

Rodzaj Indeks Jedn. c. netto c. brutto
Galaxy r´czna FLA119A Szt. 1199,00 1462,78
Galaxy-e elektryczna FLA119B Szt. 1769,00 2158,18

PLNPLN

PLNPLN
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120
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BINDOWNICE 
DO OPRAWY PLASTIKOWEJ  FELLOWES QUASAR

– system dziurkowania pionowego umo˝liwia 
jednoczesne dziurkowanie i nak∏adanie dokumentów na grzbiet

– jednorazowo dziurkuje do 20 kartek A4 (80 g), mo˝e oprawiaç 
dokumenty o gruboÊci do 500 arkuszy, maks. Êrednica 
grzbietu 50 mm

– wytrzyma∏y, metalowy mechanizm
– specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów 

z opatentowanym systemem mierzenia gruboÊci dokumentów 
i doboru odpowiedniego grzbietu

– wyÊrodkowanie linii dziurkowania
– w zestawie pakiet ok∏adek i grzbietów na 10 opraw

?

2 lata
gwarancji

2 lata
gwarancji

20

500

Rodzaj Indeks Jedn. c. netto c. brutto
Quasar r´czna FLA105X Szt. 829,00 1011,38
Quasar’e elektryczna FLA105Y Szt. 1399,00 1706,78

Rodzaj Indeks Jedn. c. netto c. brutto
Jazon ARA006A Szt. 730,00 1890,60
Jazon Plus ARA006B Szt. 830,00 1012,60

?

25

510

JAZON

JAZON PLUS

BINDOWNICE  
DO OPRAWY PLASTIKOWEJ JAZON

– profesjonalna bindownica do intensywnego u˝ytkowania 
– oprawia do 510 kartek A4 
– dziurkuje jednorazowo do 25 kartek 
– osobne dêwignie do dziurkowania i bindowania 
– mo˝liwoÊç regulacji marginesu 
– wskaênik do pomiaru zalecanej gruboÊci grzbietu 
– wy∏àczane no˝e tnàce do oprawy niestandardowych formatów (JAZON PLUS) 
– blokada otwarcia grzbietu

BINDOWNICE  
DO OPRAWY PLASTIKOWEJ FELLOWES PULSAR

– system dziurkowania pionowego umo˝liwia 
jednoczesne dziurkowanie i nak∏adanie dokumentów na grzbiet

– jednorazowo dziurkuje do 15 kartek A4 (80 g), 
mo˝e oprawiaç dokumenty o gruboÊci do 300 arkuszy, 
maks. Êrednica grzbietu 38 mm

– specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów 
z opatentowanym systemem mierzenia gruboÊci dokumentów 
i doboru odpowiedniego grzbietu

– wyÊrodkowanie linii dziurkowania
– w zestawie pakiet ok∏adek i grzbietów na 10 opraw

Rodzaj Indeks Jedn. c. netto c. brutto
Pulsar r´czna FLA104A Szt. 609,00 742,98
Pulsar-E elektryczna FLA104B Szt. 1099,00 1340,78

?

15

300

2 lata
gwarancji

2 lata
gwarancji
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bindownice i materiały do bindowania

BINDOWNICA  
DO OPRAWY PLASTIKOWEJ  WALLNER S-100

– profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych
– osobna dêwignia do otwierania grzbietów umo˝liwiajàca jednoczesne 

dziurkowanie i zakładanie na grzbiet ju˝ przedziurkowanych kartek 
– regulator szerokoÊci marginesu dziurkowania (3-6 mm) 
– regulator gł´bokoÊci dziurkowania 
– wskaênik doboru grzbietu do iloÊci dziurkowanych kartek
– system wyłàczania 21 no˝y dziurkujàcych 
– jednorazowe dziurkowanie 26 kartek
– oprawa dokumentów o obj´toÊci do 510 kartek 
– funkcjonalny pojemnik na Êcinki

Indeks Jedn. c. netto c. brutto
ARA041X Szt. 630,00 768,60

510

26

?

BINDOWNICA 
DO OPRAWY PLASTIKOWEJ FELLOWES STAR 150

– kompaktowy model do u˝ytku w ma∏ym biurze
– system dziurkowania pionowego umo˝liwia 

jednoczesne dziurkowanie i nak∏adanie dokumentów 
na grzbiet

– jednorazowo dziurkuje do 10 kartek A4 (80 g), 
mo˝e oprawiaç dokumenty o gruboÊci do 150 arkuszy,
maks. Êrednica grzbietu 18 mm

– specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów 
z opatentowanym systemem mierzenia gruboÊci 
dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu

– wyÊrodkowanie linii dziurkowania

Indeks Jedn. c. netto c. brutto
FLA103X Szt. 397,38 484,80

?

10

150

FOLIA PRZEZROCZYSTA DO BINDOWANIA 
PRESTIGE / 100 SZT.  

– folie przezroczyste bezbarwne lub kolorowe 
– zapewniajà odpowiednie wykoƒczenie dokumentu 

oprawianego grzbietem plastikowym, metalowym, 
listwà wsuwanà lub greenbinderem 

– opakowanie 100 sztuk

Rodzaj Indeks Jedn. c. netto c. brutto
0,15 mm bezbarwna ARA016A Op. 25,00 30,50
0,20 mm bezbarwna ARA016B Op. 28,75 35,08
0,20 mm czerwona ARA017B Op. 29,00 35,38
0,20 mm niebieska ARA017C Op. 29,00 35,38
0,20 mm zielona ARA017D Op. 29,00 35,38

2 lata
gwarancji

2 lata
gwarancji
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GRZBIET DO BINDOWANIA / 100 SZT.

– szeroka gama kolorowych grzbietów u∏atwia identyfikacj´ oprawianych dokumentów 
– zró˝nicowane Êrednice grzbietów pozwalajà na w∏aÊciwe ich dobranie do iloÊci kartek

Rodzaj Indeks Jedn. c. netto c. brutto
06 mm czarny/25 kart ARA022A Op. 14,00 17,08
06 mm czerwony/25 kart ARA022B Op. 14,00 17,08
06 mm niebieski/25 kart ARA022C Op. 14,00 17,08
06 mm zielony/25 kart ARA022D Op. 14,00 17,08
06 mm biały/25 kart ARA022G Op. 14,00 17,08
08 mm czarny/45 kart ARA023A Op. 17,33 21,14
08 mm czerwony/45 kart ARA023B Op. 17,33 21,14
08 mm niebieski/45 kart ARA023C Op. 17,33 21,14
08 mm zielony/45 kart ARA023D Op. 17,33 21,14
08 mm biały/45 kart ARA023G Op. 17,33 21,14
10 mm czarny/45 kart ARA024A Op. 20,67 25,22
10 mm czerwony/45 kart ARA024B Op. 20,67 25,22
10 mm niebieski/45 kart ARA024C Op. 20,67 25,22
10 mm zielony/45 kart ARA024D Op. 20,67 25,22
10 mm biały/45 kart ARA024G Op. 20,67 25,22
12 mm czarny/105 kart ARA025A Op. 29,67 36,20
12 mm czerwony/105 kart ARA025B Op. 29,67 36,20
12 mm niebieski/105 kart ARA025C Op. 29,67 36,20
12 mm zielony/105 kart ARA025D Op. 29,67 36,20
12 mm biały/105 kart ARA025G Op. 29,67 36,20

Rodzaj Indeks Jedn. c. netto c. brutto
14 mm czarny/125 kart ARA026A Op. 33,33 40,66
14 mm czerwony/125 kart ARA026B Op. 33,33 40,66
14 mm niebieski/125 kart ARA026C Op. 33,33 40,66
14 mm zielony/125 kart ARA026D Op. 33,33 40,66
14 mm biały/125 kart ARA026G Op. 33,33 40,66
16 mm czarny/145 kart ARA027A Op. 41,00 50,02
16 mm czerwony/145 kart ARA027B Op. 41,00 50,02
16 mm niebieski/145 kart ARA027C Op. 41,00 50,02
16 mm zielony/145 kart ARA027D Op. 41,00 50,02
16 mm biały/145 kart ARA027G Op. 41,00 50,02

KARTON DO BINDOWANIA SKÓROPODOBNY 
DELTA DWUSTRONNIE KOLOROWY / 100 SZT.  

– ok∏adka do dokumentów bindowanych
– dwustronnie kolorowa, skóropodobna, 250 g/m2

– opakowanie 100 sztuk.

Rodzaj Indeks Jedn. c. netto c. brutto
czarny ARA019A Op. 30,75 37,52
czerwony ARA019B Op. 30,75 37,52
niebieski ARA019C Op. 30,75 37,52
zielony ARA019D Op. 30,75 37,52
biały ARA019G Op. 30,75 37,52
oliwkowy ARA019J Op. 30,75 37,52

KARTON DO BINDOWANIA CHROMOLUX 250 G/M2 / 100 SZT. 

– ok∏adka do dokumentów bindowanych 
– jednostronnie kolorowy, b∏yszczàcy karton laminowany folià, 250 g/m2

– opakowanie 100 sztuk

Rodzaj Indeks Jedn. c. netto c. brutto
czarny ARA018A Op. 36,25 44,23
czerwony ARA018B Op. 36,25 44,23
niebieski ARA018C Op. 36,25 44,23
zielony ARA018D Op. 36,25 44,23
biały ARA018G Op. 31,50 38,43

OKŁADKA DO BINDOWANIA EXCLUSIVE 
SZTYWNE TWORZYWO 400 MIC. / 50 SZT.   

– eleganckie, nieprzezroczyste sztywne tworzywo o ziarnistej fakturze
– gruboÊç 400 mic. 
– opakowanie 50 sztuk 
– znakomicie usztywnia oprawiane dokumenty

Rodzaj Indeks Jedn. c. netto c. brutto
czarna ARA020A Op. 26,50 32,33
czerwona ARA020B Op. 26,50 32,33
niebieska ARA020C Op. 26,50 32,33
zielona ARA020D Op. 26,50 32,33
szara ARA020K Op. 26,50 32,33
granatowa ARA020P Op. 26,50 32,33
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termobindownice i materiały do termobindowania

TERMOBINDOWNICA ARGO T-80

– maksymalna d∏ugoÊç oprawianego dokumentu – 390 mm 
– wykonuje oprawy do 400 kartek (80 g) 
– wskaênik dopasowania gruboÊci ok∏adek 
– dêwi´kowy i wizualny sygnalizator informujàcy o gotowoÊci do pracy 
– maksymalna temperatura pracy: 150 +/- 10°C 
– automatyczny docisk 
– wibracja stabilizujàca bindowanie arkuszy 
– automatyczne wy∏àczenie urzàdzenia 
– automatyczne ch∏odzenie – wentylator 
– wymiary – 48,5 x 22,5 x 20 cm 

Indeks Jedn. c. netto c. brutto
ARA021X Szt. 826,43 1008,24

?

400

TERMOBINDOWNICA FELLOWES Helios 60 A4

– zaprojektowana do du˝ego nat´˝enia pracy w du˝ym biurze
– oprawia dokumenty o gruboÊci do 60 mm / 600 kartek A4 (80 g) 
– czas nagrzewania – ok. 4 minuty
– panel z diodami LED umo˝liwia szybkie wybranie odpowiedniego ustawienia
– miarka gruboÊci dokumentu/okładki i wyboru ustawienia temperatury
– sygnał dêwi´kowy i dioda sygnalizujàca gotowoÊç 

do pracy oraz zakoƒczenie wybranego cyklu bindowania
– funkcja Thermo-Sense – po otworzeniu klamry ochrony 

i umieszczeniu dokumentów do bindowania urzàdzenie 
obliczy optymalny cykl bindowania

– klamra bezpieczeƒstwa Heat Shield zapobiega przypadkowemu 
dotkni´ciu płyty grzejnej oraz utrzymuje bindowane dokumenty 
w pionie

– składany stojak do schładzania dokumentów z tyłu urzàdzenia 
– system automatycznego wyłàczenia Sleep Mode

Indeks Jedn. c. netto c. brutto
FLA148X Szt. 512,17 624,85

?

600

Indeks Jedn. c. netto c. brutto
ARA015X Szt. 306,09 373,43

TERMOBINDOWNICA ARGO THERMOMASTER

– elektroniczna kontrola temperatury
– dêwi´kowy sygnalizator gotowoÊci do pracy 

i zakoƒczenia procesu oprawy
– pó∏ka do sch∏adzania dokumentów
– wyjàtkowo krótki czas nagrzewania pozwalajàcy 

na szybszà opraw´ dokumentów
– oprawia do 250 kartek A4, 80 g/m2 w 30 sekund

?

250

NN

TERMOBINDOWNICA FELLOWES Helios 30 A4

– nowoczesna termobindownica 
zaprojektowana do du˝ego nat´˝enia pracy w biurze

– mo˝e oprawiaç dokumenty o gruboÊci 
do 30 mm / 300 kartek A4 (80 g)

– czas nagrzewania – ok. 4 minuty
– łatwy w obsłudze panel z diodami LED umo˝liwia szybkie wybranie

odpowiedniego ustawienia
– miarka gruboÊci dokumentu/okładki i wyboru ustawienia 

temperatury
– sygnał dêwi´kowy i dioda sygnalizujàca gotowoÊç do pracy 

oraz zakoƒczenia wybranego cyklu bindowania
– klamra bezpieczeƒstwa Heat Shield zapobiega 

przypadkowemu dotkni´ciu płyty grzejnej 
oraz utrzymuje dokumenty w pionie

– sładany stojak do schładzania dokumentów z tyłu urzàdzenia 
– system automatycznego wyłàczenia Sleep Mode

Indeks Jedn. c. netto c. brutto
FLA149X Szt. 465,50 567,91

?

300

NN

2 lata
gwarancji

2 lata
gwarancji

2 lata
gwarancji

2 lata
gwarancji
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TERMOOK¸ADKI PRESTIGE / 10 SZT.

– eleganckie termook∏adki A4 
– ró˝ne szerokoÊci grzbietów zale˝nie od grubosci oprawionego dokumentu 
– przód ok∏adki z krystalicznie przejrzystej folii 150 mic. 
– ty∏ skóropodobny karton Delta 225 g/m2

Rodzaj Indeks Jedn. c. netto c. brutto
1,5 mm czerwone/15 kart ARA030B Op. 14,90 18,18
1,5 mm niebieskie/15 kart ARA030C Op. 14,90 18,18
1,5 mm zielone/15 kart ARA030D Op. 14,90 18,18
1,5 mm szare/15 kart ARA030K Op. 14,90 18,18
3 mm czerwone/30 kart ARA031B Op. 15,80 19,28
3 mm niebieskie/30 kart ARA031C Op. 15,80 19,28
3 mm zielone/30 kart ARA031D Op. 15,80 19,28
3 mm szare/30 kart ARA031K Op. 15,80 19,28
4 mm czerwone/40 kart ARA032B Op. 15,80 19,28
4 mm niebieskie/40 kart ARA032C Op. 15,80 19,28
4 mm zielone/40 kart ARA032D Op. 15,80 19,28
4 mm szare/40 kart ARA032K Op. 15,80 19,28

6 mm czerwone/60 kart ARA033B Op. 15,80 19,28
6 mm niebieskie/60 kart ARA033C Op. 15,80 19,28
6 mm zielone/60 kart ARA033D Op. 15,80 19,28
6 mm szare/60 kart ARA033K Op. 15,80 19,28

TERMOOK¸ADKI STANDING LUX LAMI – BIA¸E / 100 SZT.   

– popularne termook∏adki A4 
– ró˝ne szerokoÊci grzbietów 
– przód ok∏adki z krystalicznie przejrzystej folii 150 mic. 
– ty∏ bia∏y, b∏yszczàcy, karton chromo 250 g/m2

Rodzaj Indeks Jedn. c. netto c. brutto 
1,5 mm/15 kart ARA028A Op. 99,90 121,88
3 mm/30 kart ARA028B Op. 99,90 121,88
4 mm/40 kart ARA028C Op. 99,90 121,88 
6 mm/60 kart ARA028D Op. 99,90 121,88

OKŁADKI KANAŁOWE C-BIND / 10 SZT.  

Twarde okładki ozdobione wysokiej jakoÊci okleinà 
o fakturze tkaniny. Sà bardzo efektowne! Trwałe i praktyczne.
Najlepiej zabezpieczà i nadadzà wy˝szà rang´ 
oprawianym dokumentom. 
PomyÊl o wykonaniu wytłoczeƒ i ozdobnych napisów. 

Rodzaj Indeks Jedn. c. netto c. brutto 
AA-C 5-16 mm, czarna OPA006A Op. 73,50 89,67
AA-C 5-16 mm, niebieska OPA006C Op. 73,50 89,67
AA-C 5-16 mm, zielona OPA006D Op. 73,50 89,67
AA-C 5-16 mm, bordo OPA006I Op. 73,50 89,67
D-G 20-32 mm, czarna OPA007A Op. 79,50 96,99
D-G 20-32 mm, niebieska OPA007C Op. 79,50 96,99
D-G 20-32 mm, zielona OPA007D Op. 79,50 96,99
D-G 20-32 mm, bordo OPA007I Op. 79,50 96,99

BINDOWNICA KANAŁOWA CB 150

Najprostsza na rynku bindownica C-BIND, 
oprawiajàca dokumentacje do 150 kartek 
we wszystkie rodzaje okładek kanałowych. 
Charakteryzuje si´ wyjàtkowà trwałoÊcià, 
niezawodnoÊcià i komfortowà obsługà. 
– format: A4, A3 (kanał na krótszym boku) 
– oprawia do 150 kartek
– oprawa po 1-krotnym ruchu dêwignià 
– mo˝liwoÊç rozwarcia kanału i odzyskania kartek 
– metalowa obudowa i dêwignia 
– wymiary (S/G/W): 418/269/65 mm 
Indeks Jedn. c. netto c. brutto
OPA004X Szt. 1255,00 1531,10

NN

bindownica kanałowa i okładki kanałowe

?

PLNPLN

150
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okładki na dyplom, grzbiety zaciskowe 

Rodzaj Indeks Jedn. c. netto c. brutto
czarna ARA072A Szt. 11,00 13,42
bordo ARA072I Szt. 11,00 13,42
granat ARA072P Szt. 11,00 13,42

OK¸ADKA NA DYPLOM 
ELEGANT STANDARD

– elegancka ok∏adka o fakturze skóry na dyplomy, 
listy gratulacyjne, podzi´kowania 

– ok∏adka bez napisu z ozdobnym z∏otym
sznureczkiem

GRZBIETY ZACISKOWE LEITZ

– najszybsza i najtaƒsza metoda oprawy dokumentów 
– umo˝liwiajà opraw´ dokumentów o maksymalnej iloÊci 120 kartek 
– zaokràglone koƒce u∏atwiajà wk∏adanie dokumentu 
– specjalny system utrzymujàcy kartki w miejscu
Liczba oprawianych kartek: 3 mm – 30 kartek 
• 6 mm – 60 kartek • 9 mm – 90 kartek 
• 12 mm – 120 kartek

Rodzaj Indeks Jedn. c. netto c. brutto
03 mm/50 szt. czarne ETA160A Op. 45,06 54,97
03 mm/50 szt. niebieskie ETA160C Op. 45,06 54,97
03 mm/50 szt. przezroczyste ETA160S Op. 45,06 54,97
06 mm/50 szt czarne ETA161A Op. 55,67 67,92
06 mm/50 szt. niebieskie ETA161C Op. 55,67 67,92
06 mm/50 szt. przezroczyste ETA161S Op. 55,67 67,92
09 mm/25 szt. niebieskie ETA162C Op. 38,59 47,08
12 mm/25 szt. czarne ETA162Y Op. 47,03 57,38

GRZBIETY ZACISKOWE ARGO 
STANDARD / 50 SZT.  

– popularne, proste listwy zaokràglone z jednej strony u∏atwiajà wk∏adanie
dokumentów 

– umo˝liwiajà oprawienie w plastikowy grzbiet do 50 kartek formatu A4 bez
u˝ycia bindownicy 

– na luêne kartki, zaopatrzone w ok∏adki z przodu i z ty∏u, po prostu nasuwa
si´ listw´

Rodzaj Indeks Jedn. c. netto c. brutto
06 mm/25 k. czarny ARA035A Op. 27,50 33,55
06 mm/25 k. nieb. ARA035C Op. 27,50 33,55
06 mm/25 k. biały ARA035G Op. 27,50 33,55
10 mm/50 k. czarny ARA036A Op. 31,63 38,59
10 mm/50 k. nieb. ARA036C Op. 31,63 38,59
10 mm/50 k. biały ARA036G Op. 31,63 38,59

GRZBIETY ZACISKOWE 
Z PERFORACJÑ PRZEZROCZYSTE DURABLE 

– grzbiety zaciskowe do 30 lub do 60 kartek 
– posiadajà listw´ z perforacjà umo˝liwiajàcà wpi´cie oprawionych 

dokumentów do segregatora 
– przezroczyste 

Rodzaj Indeks Jedn. c. netto c. brutto
do 30 kartek DUA019X Szt. 1,84 2,24
do 60 kartek DUA019Y Szt. 1,92 2,34
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LAMINATOR VOYAGER A3

Urzàdzenie do du˝ego biura. 
– do laminacji dokumentów i zdj´ç, nie jest wymagane u˝ywanie carriera
– automatyczny dobór temperatury i pr´dkoÊci laminacji; interaktywny

wyÊwietlacz umo˝liwia prosty wybór ustawieƒ
– maks. szerokoÊç laminowanego dokumentu: 330 mm; maks. 

gruboÊç folii laminacyjnej: 250 mik.
– szybki czas nagrzewania i stabilizacji – 4 min., 1 dokument A4 

laminuje w mniej ni˝ 25 sekund
– sensor kleju CleanMe – sprawdza, czy mechanizm nie jest zabrudzony
– technologia ClearPath – opatentowany system 

zapobiegajàcy zablokowaniu dokumentu
– otwierana górna klapa umo˝liwia swobodne oczyszczenie 

i konserwacj´ wałków 
– technologia HeatGuard – zapewnia dokładnà izolacj´ cieplnà 
– funkcja Sleep Mode – automatyczne wyłàczanie urzàdzenia, 

jeÊli nie było u˝ywane przez 30 minut
– funkcja cofania 

Indeks Jedn. c. netto c. brutto
FLA145X Szt. 1879,00 2292,38

NN Indeks Jedn. c. netto c. brutto
FLA111X Szt. 779,00 950,38

LAMINATOR FELLOWES JUPITER A3

– przeznaczony do u˝ytku w Êrednim biurze
– system laminacji 4 rolki – nie jest wymagane u˝ywanie carriera
– max. szerokoÊç laminowanego dokumentu: 330 mm
– max. gruboÊç folii laminacyjnej: 175 mic.
– laminacja na zimno i na goràco (5 pozycji)
– szybki czas nagrzewania (4 min.) i laminacji (1 min.)
– system zapobiegajàcy zablokowaniu dokumentu
– otwieralna górna pokrywa pozwala na swobodne czyszczenie wałków
– niska temperatura obudowy
– funkcja cofania papieru
– pakiet startowy folii w zestawie

?

?

LAMINATORY FELLOWES SATURN

– system laminacji: 2 rolki – nie jest wymagane u˝ywanie carriera
– maksymalna szerokoÊç laminowanego dokumentu: 

220 mm (Saturn A4), 330 mm (Saturn A3)
– maksymalna gruboÊç folii laminacyjnej: 125 mic.
– laminacja na goràco (dwie pozycje temperatury)
– czas nagrzewania i stabilizacji ok. 6 min., pr´dkoÊç laminacji 30 cm/min.
– system kontroli temperatury zapewnia doskona∏à jakoÊç laminacji
– funkcja zwalniania nap´du wa∏ków u∏atwia wycofanie zakleszczonego 

lub nieprawid∏owo w∏o˝onego dokumentu

Rodzaj Indeks Jedn. c. netto c. brutto
A-4 FLA102A Szt. 300,46 366,56
A-3 FLA102B Szt. 408,15 497,94

?

LAMINATORY FELLOWES COSMIC 

– system laminacji: 2 rolki – nie jest wymagane u˝ywanie carriera 
– maksymalna szerokoÊç laminowanego dokumentu: 220 mm (A4), 330 mm (A3)
– maksymalna gruboÊç folii laminacyjnej: 100 mic. 
– laminacja na zimno i na goràco 
– czas nagrzewania i stabilizacji ok. 5-6 min., pr´dkoÊç laminacji 28-30 cm/min.
– funkcja zwalniania nap´du wa∏ków u∏atwia wycofanie zakleszczonego 

lub nieprawid∏owo w∏o˝onego dokumentu
– pakiet startowy folii w zestawie

Rodzaj Indeks Jedn. c. netto c. brutto
A-4 FLA101A Szt. 268,15 327,14
A-3 FLA101B Szt. 354,31 432,26

2 lata
gwarancji

2 lata
gwarancji

?
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laminatory i materiały do laminowania

Rodzaj Indeks Jedn. c. netto c. brutto
H-400 ARA100A Szt. 183,08 223,36
H-450 ARA100B Szt. 269,75 329,10

Indeks Jedn. c. netto c. brutto
ARA076D Szt. 349,00 425,78

?

LAMINATOR OFFILAM 330

– laminator biurowy do laminacji na goràco i na zimno
– regulator doboru temperatury do gruboÊci folii laminacyjnej
– funkcja cofania umo˝liwiajàca wycofanie êle wło˝onej folii
– dioda sygnalizujàca osiàgni´cie temperatury roboczej
– maksymalna gruboÊç folii laminacyjnej 250 mic.
– technologia 4 goràcych wałków – brak koniecznoÊci 

stosowania carriera
– szerokoÊç laminacji 330 mm (A3+)
– pr´dkoÊç laminacji 480 mm/min.
– czas nagrzewania 3 min.

LAMINATOR SMARTLAM 230

– podr´czny laminator biurowy 
– stała temperatura laminacji
– dioda sygnalizujàca osiàgni´cie temperatury

roboczej
– maksymalna gruboÊç folii laminacyjnej 125 mic.
– technologia goràcych wałków – brak

koniecznoÊci stosowania carriera
– szerokoÊç laminacji 230 mm (A4+)
– pr´dkoÊç laminacji 280 mm/min.
– czas nagrzewania 2 min.

Indeks Jedn. c. netto c. brutto
ARA076C Szt. 199,00 242,78

?

Rodzaj Indeks Jedn. c. netto c. brutto
60 x 95 mm/80 mic ARA005A Op. 6,90 8,42
60 x 95 mm/100 mic ARA005B Op. 8,10 9,88
80 x 120 mm/80 mic ARA007A Op. 10,60 12,93
111 x 154 mm/80 mic ARA008A Op. 17,50 21,35
111 x 154 mm/100 mic ARA008B Op. 21,00 25,62
154 x 216 mm/80 mic ARA009A Op. 34,00 41,48
154 x 216 mm/100 mic ARA009B Op. 40,00 48,80
216 x 303 mm/80 mic ARA010A Op. 68,00 82,96
216 x 303 mm/100 mic ARA010B Op. 79,00 96,38
303 x 426 mm/80 mic ARA011A Op. 125,00 152,50
303 x 426 mm/100 mic ARA011B Op. 140,00 170,80

FOLIA LAMINACYJNA B¸YSZCZÑCA ANTYSTATYCZNA / 100 SZT.

– wyjàtkowe w∏aÊciwoÊci folii uzyskano dzi´ki pow∏oce antystatycznej, 
która eliminuje lub zmniejsza iloÊç ∏adunków 
elektrostatycznych na jej powierzchni 

– umieszczany przed laminacjà w folii dokument nie przyczepia si´ do folii, 
nie elektryzuje si´ i nie przesuwa, nie osiada na nim kurz 

– folia laminacyjna, krystalicznie przejrzysta, nadaje blasku 
i trwa∏oÊci laminowanym dokumentom 

– chroni przed zniszczeniem

LAMINATOR  H-400 / 450

– funkcjonalne laminatory biurowe
– stała temperatura laminacji
– dioda sygnalizujàca osiàgni´cie temperatury roboczej
– funkcja reverse
– gruboÊç folii laminacyjnej 75-150 mic.
– technologia goràcych wałków- brak koniecznoÊci stosowania carriera
– pr´dkoÊç laminacji 246 mm/min.
– czas nagrzewania 4-5 min.
– szerokoÊç laminacji 232 mm (H-400), 330 mm (H-450)

?


