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Safety Protection System - system zabezpieczeń, w skład którego wchodzą:
• podwójne zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
• automatyczny rewers i odcięcie zasilania w przypadku

zablokowania papieru
• automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki
• automatyczne odcięcie zasilania przy otwartych drzwiczkach
• klapka bezpieczeństwa zabezpieczająca szczelinę podawczą

IDE AL TO NIE T YLK O MARKA PRODUKTU.
TO PR ZESZŁO 50 LAT HIS TO RII PROJE KT OWANIA I PRODUKCJI
NAJ WY ŻSZ EJ KLASY BIZN ESOW YCH NISZCZARE K DOKUMEN TÓW.
IDE AL TO NAJ LE PSI SPE CJAL IŚCI, NA JNOWOCZ EŚNIEJS ZE
TE CHNO LOGIE I KONT RO LOW ANY NA KAŻDYM STANO WISK U
PROCE S PRO DUKCJ I. JA KOŚCI JEDNAK NIE UZYS KUJE SIĘ T YLKO
POPR ZEZ SPEŁN IA NIE OKRE ŚL ONYCH STAND ARDÓ W.

JAKO ŚCIĄ TRZ EBA ŻYĆ NA CO DZIE Ń
W KAŻ DYM PR ZE JAWIE AKTYWNOŚC I FIR MY...

Easy Switch
• inteligentny, wielofunkcyjny przełącznik z systemem zintegrowanych

sygnałów informujących o stanie operacyjnym niszczarki,
wskazujący aktualny tryb pracy

ELE CT RO NIC
CAPA CI T Y
CON TR OL

Optyczny wskaźnik
obciążenia silnika

AUTO MATIC
OI L INJ EC TIO N

Automatyczne smarowanie
noży tnących specjalnym olejem

Ni sz czarka AL1 - NAJWIĘKS ZE os ią gn ięci e roku 2008 !
Prod ukt zo sta ł uhono ro wa ny:
•P re stiżow ą na grod ą Red Dot ,

pr zyz na wa ną za wyso ką ja ko ść
wzo rnictwa

•Na grod ą za najleps zy prod ukt
biu rowy ro ku 2008

•Na grod ą za najleps ze połą cze nie
fu nk cjo nalno ści z wy so kiej kl asy est etyką

NA JBEZ PIECZ NIEJSZE ni szcz arki Św iat a!

NAJ NOWSZE rozw ią za nia tec hnic zn e!

www.PolGer.pwh.pl
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Nasza oferta obejmuje niszczarki dwóch marek:
niemieckiej firmy IDEAL oraz OPUS.

IDEAL to prawdziwy autorytet w świecie niszczarek,
obcinarek i gilotyn do cięcia papieru.
To rozpoznawalny synonim niezawodności i klasy.

OPUS to gwarancja rzetelnej marki i rozsądnej ceny.

OFERUJEMY:

• DWA SYS TE MY CI ĘC IA:
1. paskowy: tnie jednorazowo więcej kartek,

niższy stopień tajności, tańsze urządzenia
2. paskowo-odcinkowy („cross-cut“):

zapewnia wyższy stopień tajności
i mniejszą objętość ścinków

• SZEŚ Ć ST OP NI TA JNO ŚC I:

cięcie paskowe max 12 mm
(materiały ogólne, korespondencja)
cięcie paskowe max 6 mm
(materiały wewnętrzne, korespondencja
wewnętrzna)
cięcie paskowo - odcinkowe max 4x8 0 mm
(materiały poufne)
cięcie paskowo - odcinkowe max 2x1 5 mm
(materiały tajne)
cięcie paskowo - odcinkowe max 0,8x1 3 mm
(materiały ściśle tajne)
cięcie paskowo - odcinkowe max 1x5 mm
(nowy standard dla biur rządowych USA)

• NISZCZARKI POPULARNE, BIZNESOWE,
SPECJALISTYCZNE, WYSOKOWYDAJNE.

• NI SZC ZA RK I W OBU DOW ACH : PLA ST IKO WY CH,
DR EW NIA NYC H, ALUM INI OW YCH.

• NI SZC ZA RK I O ZRÓŻN IC OWANE J
KOL ORY STY CE

• NI SZC ZA RK I O KLA SYC ZN YM LU B
NO WO CZ ES NYM DES IGNI E

NIS ZC ZAR KI

MAMY
NA JWIĘKSZY
WY BÓR
NISZCZAREK
W POLSCE

1

2

3

4
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POPULARNA

cena: 99,-
(brutto: 120,78)

POPULARNA
POPULARNA

POPULARNA
OOPPUUSS VVSS 550022 SSBB 
Osobista niszczarka tnąca w systemie paskowym, idealna do pracy w małych biurach. 

• szerokość szczeliny podawczej: 220 mm
• szerokość szatkowania: 7 mm
• max ilość niszczonych kartek: 5*
• automatyczny „start/stop“
• zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
• automatyczne wyłączenie w przypadku przekroczenia dopuszczalnej 

temperatury silnika
• pojemność kosza: 9 l

OOPPUUSS VVSS 550055 CC
Nowoczesna niszczarka tnąca w systemie paskowo-odcinkowym (cross-cut). 
Wyposażona w specjalną szczelinę do niszczenia kart kredytowych. 

• szerokość szczeliny podawczej: 222 mm
• szerokość szatkowania: 4x40 mm
• max ilość niszczonych kartek: 5-6*/1 karta kredytowa
• automatyczny „start/stop“
• zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
• pojemność kosza: 20 l
• automatyczne wyłączenie po zdjęciu głowicy

OOPPUUSS VVSS 771111 CCDD 
Wydajna niszczarka tnąca w systemie paskowo-odcinkowym (cross-cut). 
Wyposażona w specjalne szczeliny do niszczenia kart kredytowych i płyt CD. 

• szerokość szczeliny podawczej: 225 mm/122 mm 
• szerokość szatkowania: 4x40 mm
• max ilość niszczonych kartek: 7*/1 karta kredytowa /1płyta CD
• automatyczny „start/stop“
• zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
• pojemność kosza: 20 l
• automatyczne wyłączenie po zdjęciu głowicy

OOPPUUSS VVSS 11220022 CCDD
Uniwersalna niszczarka tnąca w systemie cross-cut. Posiada osobną szczelinę 
do niszczenia płyt CD oraz pojemnik na ścinki wyposażony w przezroczyste okno 
umożliwiające kontrolę objętości ścinek.

• szerokość szczeliny podawczej: 235 mm
• szerokość szatkowania: 4 x 35 mm
• max ilość niszczonych kartek: 12*/1 karta  kredytowa /1 płyta CD
• automatyczny „start/stop"
• zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
• pojemność kosza: 30 l 
• automatyczne wyłączenie po zdjęciu głowicy

11

stopień tajności opis

GRATIS!

33

stopień tajności opis

GRATIS!

33

stopień tajności                       opis

GRATIS!

33

stopień tajności opis

GRATIS!

* papier A4, 80g/m2

* papier A4, 70g/m2

* papier A4, 70g/m2

* papier A4, 70g/m2

cena: 199,- 
(brutto: 242,78)

cena: 239,- 
(brutto: 291,58)

cena: 279,- 
(brutto: 340,38)

www.PolGer.pwh.pl
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33

stopień tajności                       opis

GRATIS!

* papier A4, 80g/m2

* papier A4, 70g/m2

* papier A4, 70g/m2

* papier A4, 80g/m2

cena: 399,-
(brutto: 486,78)

cena: 479,-
(brutto: 584,38)

cena 2240: 715,- (brutto: 872,30)

cena 2240cc: 925,- (brutto: 1128,50)

cena: 790,- 
(brutto: 963,80)

OOPPUUSS VVSS 11110022 CC
Nowoczesna niszczarka, o ciekawym i innowacyjnym wyglądzie, tnąca w systemie 
paskowo-odcinkowym (cross-cut). Doskonała do wykorzystania w małych i średnich biurach. 

• szerokość szczeliny podawczej: 228 mm
• szerokość szatkowania: 4 x 35 mm
• max ilość niszczonych kartek: 11*
• automatyczny „start/stop“
• zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
• automatyczne wyłączenie po zdjęciu głowicy
• pojemność kosza: 20 l

33

stopień tajności opis

GRATIS!

IIDDEEAALL 22222200
Wysoka jakość i estetyka wykonania, niewielkie gabaryty i atrakcyjna cena powodują, że doskonale

nadaje się do małych biur, także tych prowadzonych w domu.

• szerokość szczeliny podawczej: 220 mm
• szerokość szatkowania: 4 mm
• max ilość niszczonych kartek: 11-13*
• zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
• pojemność kosza: 20 l 
• trójpozycyjny przełącznik „star t/stop/rewers“
• praktyczny uchwyt ułatwiający ściąganie głowicy z kosza

22

stopień tajności opis

GRATIS!

IIDDEEAALL 22224400,, IIDDEEAALL 22224400cccc
Trwałe i niezawodne, bardzo cicho pracujące niszczarki o niewielkich gabarytach. Dostępne w wersji
tnącej w systemie paskowym i paskowo-odcinkowym (cross-cut). 

• szerokość szczeliny podawczej: 220 mm
• szerokość szatkowania: 4 mm/3 x 25 mm (cc)
• max ilość niszczonych kartek: 11-13/6-7* (cc)
• automatyczny „start/stop” (fotokomórka)
• zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
• pojemność kosza: 20 l  
• praktyczny uchwyt ułatwiający ściąganie głowicy tnącej z kosza

22 33

stopień tajności opis

GRATIS!

2240 2240cc 2240

OOPPUUSS CCSS 22441188 CCDD
Uniwersalna niszczarka tnąca w systemie paskowo-odcinkowym (cross-cut). Przeznaczona do dużych 
i średnich biur. Posiada osobną szczelinę służącą do niszczenia płyt CD, kart plastikowych i dyskietek.

• szerokość szczeliny podawczej: 240 mm/122 mm
• szerokość szatkowania: 4 x 40 mm
• max ilość niszczonych kartek: 18*/1 karta kredytowa/1 płyta CD/1 dyskietka
• automatyczny „start/stop“
• dioda sygnalizująca przegrzanie silnika
• pojemność kosza: 25 l

www.PolGer.pwh.pl
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OOPPUUSS VVSS 11550000 CCAA 
Nowoczesna niszczarka tnąca w systemie cross-cut. Posiada wysuwany pojemnik na ścinki, którego
przezroczysty uchwyt umożliwia kontrolę objętości ścinek.

• szerokość szczeliny podawczej: 240 mm
• szerokość szatkowania: 4 x 41 mm
• max ilość niszczonych kartek: 15*/1 płyta CD
• automatyczny „start/stop"
• zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
• pojemność kosza: 35 l 

IIDDEEAALL 22226600,, IIDDEEAALL 22226600cccc
Nowoczesne i wydajne niszczarki z wysuwanym pojemnikiem posiadającym przezroczyste 
okno umożliwiające stałą kontrolę objętości ścinek. Pracują cicho i są bardzo wygodne w użytkowaniu.
Dostępne w wersji tnącej w systemie paskowym i paskowo-odcinkowym (cross-cut). 

• szerokość szczeliny podawczej: 220 mm
• szerokość szatkowania: 4 mm/3 x 25 mm (cc )
• max ilość niszczonych kartek: 11-13/6-7* (cc)
• automatyczny „start/stop” (fotokomórka)
• zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
• pojemność kosza: 20 l

33

stopień tajności opis

GRATIS!

22 33

stopień tajności opis

GRATIS!
2260 22602260cc

* papier A4, 70g/m2

BIZNESOW
A

BIZNESOW
A

BIZNESOW
A

IIDDEEAALL 22336600,, IIDDEEAALL 22336600cccc,, IIDDEEAALL 22336600ssmmcc
Nowoczesne, wydajne, cicho pracujące niszczarki z szafką z płyty meblowej (amortyzuje 
i wycisza pracę głowicy tnącej), z otwieranymi drzwiczkami i workiem wielokrotnego użytku 
na odpady. Posiadają sygnalizację otwartych drzwiczek i przepełnienia kosza. 
Dostępne w wersji tnącej w systemie paskowym, paskowo-odcinkowym (cross-cut) 
oraz na supermikrościnki (smc) - najwyższy stopień tajności!

• szerokość szczeliny podawczej: 240 mm
• szerokość szatkowania: 4 mm/4 x 40mm (cc)/2 x 15 mm (cc)/0,8 x 5 mm (smc)
• max ilość niszczonych kartek: 15-17/13-15 (cc)/10-12 (cc)/4-5 (smc)*
• automatyczny „start/stop“ (fotokomórka)
• zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
• pojemność kosza: 35 l
• odporne na zszywki i spinacze biurowe (za wyjątkiem smc)

22 33 66

stopień tajności opis

44

2360 2360cc 2360smc

najwyższy 
amerykański 
stopień tajności

System zabezpieczeń 
SSaaffeettyy PPrrootteeccttiioonn SSyysstteemm

2360, 2360 cc GRATIS!

WWKKRRÓÓTTCCEE WW SSPPRRZZEEDDAAŻŻYY!!
OOPPUUSS VVSS 771177 CCDD

OOPPUUSS CCSS 22220088
POPULARNE

cena: 919,- 
(brutto: 1121,18)

cena 2260: 975,- (brutto: 1189,50)

cena 2260cc: 1195,- (brutto: 1457,90)

cena 2360: 1775,- (brutto: 2165,50)

cena 2360cc: 2095,- (brutto: 2555,90)

cena 2360smc: 4395,- (brutto: 5361,90)

≥

≥

* papier A4, 70g/m2

* papier A4, 70g/m2

www.PolGer.pwh.pl
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stopień tajności opis

44

2501cc2501

System zabezpieczeń
SSaaffeettyy PPrrootteeccttiioonn SSyysstteemm

2501 GRATIS!
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* papier A4, 70g/m2

cena 2403: 2045,- (brutto: 2494,90)

cena 2403cc: 2245,- (brutto: 2738,90)

cena 2404: 2199,- (brutto: 2682,78)

cena 2404cc: 2465,- (brutto: 3007,30)

cena 2501: 2450,- (brutto: 2989,00)

cena 2501cc: 2695,- (brutto: 3287,90)

* papier A4, 70g/m2

* papier A4, 70g/m2

IIDDEEAALL 22440033,, IIDDEEAALL 22440033cccc
Wydajne, ciche i energooszczędne - zaspokoją potrzeby najbardziej wymagającego użytkownika.
Posiadają podświetlany panel sterowania oraz pojemną szafkę na kółkach z otwieranymi drzwiczkami.
Dostępne w wersji tnącej w systemie paskowym i paskowo-odcinkowym (cross-cut).

• szerokość szczeliny podawczej: 240 mm
• szerokość szatkowania: 4 mm/4 x 40 mm (c c)/2 x 15 mm (cc)
• max ilość niszczonych kartek: 22-24/16-18 (cc)/11-13(cc)*
• automatyczny „start/stop“ (fotokomórka)
• zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
• pojemność kosza: 35 l

3322

stopień tajności opis

44

2403cc2403

System zabezpieczeń
SSaaffeettyy PPrrootteeccttiioonn SSyysstteemm

2403 GRATIS!

IIDDEEAALL 22550011,, IIDDEEAALL 22550011cccc
Nowocześnie zaprojektowane niszczarki do dużych biur. Niepowtarzalne wzornictwo i doskonałe 
parametry czynią je niekwestionowanymi liderami w swojej grupie. 
Mocny silnik (580 W), cicha praca i wzmocnione noże tnące to największe atuty tych urządzeń.
Dostępne w wersji tnącej w systemie paskowym i paskowo-odcinkowym (cross-cut).  

• szerokość szczeliny podawczej: 260 mm
• szerokość szatkowania: 4 mm/4x40 mm (cc)/2x15 mm (cc)
• max ilość niszczonych kartek: 21-23/16-18 (cc)/10-12 (cc)*
• automatyczny „start/stop“ (fotokomórka)
• zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
• pojemność kosza: 75 l 
• automatyczne cofnięcie papieru przy nadmiarze niszczonych dokumentów

3322

stopień tajności opis

44

2404cc2404

System zabezpieczeń
SSaaffeettyy PPrrootteeccttiioonn SSyysstteemm

2404 GRATIS!

IIDDEEAALL 22440044,, IIDDEEAALL 22440044cccc
Niszczarki przeznaczone dla zespołu pracowników. 
Wyposażone w podświetlany panel sterowania informujący o gotowości do pracy, 
przepełnieniu kosza na ścinki, otwartych drzwiczkach lub włączonym wstecznym trybie pracy (rewers).
Dostępne w wersji tnącej w systemie paskowym i paskowo-odcinkowym (cross-cut).  

• szerokość szczeliny podawczej: 240 mm
• szerokość szatkowania: 4 mm/4 x 40 mm (c c)/2 x 15 mm (cc)
• max ilość niszczonych kartek: 22-24/16-18 (cc)/11-13 (cc)*
• automatyczny „start/stop“ (fotokomórka)
• zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
• pojemność kosza: 50 l

www.PolGer.pwh.pl
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3322

stopień tajności opis

44

2503cc2503

System zabezpieczeń
SSaaffeettyy PPrrootteeccttiioonn SSyysstteemm

2503 GRATIS!

* papier A4, 70g/m2

* papier A4, 70g/m2

BIZNESOW
A

BIZNESOW
A

BIZNESOW
A

22 33 66

stopień tajności opis

44

2603 2603cc 2603smc

najwyższy 
amerykański 
stopień tajności

System zabezpieczeń SSaaffeettyy PPrrootteeccttiioonn SSyysstteemm

niszczarka do pracy ciągłej

2603, 2603cc 2603 GRATIS!

33

stopień tajności                       opis

GRATIS!

* papier A4, 80g/m2

cena 2503: 2495,- (brutto: 3043,90)

cena 2503cc: 2895,- (brutto: 3531,90)

cena 2603: 3050,- (brutto: 3721,00)

cena 2603cc: 3450,- (brutto: 4209,00)

cena 2603smc: 6995,- (brutto: 8533,90)

cena: 3390,- 
(brutto: 4135,80)

IIDDEEAALL 22550033,, IIDDEEAALL 22550033cccc
Profesjonalne niszczarki z czytelnym, podświetlanym panelem sterowania i bardzo pojemną szafką
meblową na kółkach z otwieranymi drzwiczkami. 
Dostępne w wersji tnącej w systemie paskowym i paskowo-odcinkowym (cross-cut).

• szerokość szczeliny podawczej: 260 mm
• szerokość szatkowania: 4 mm/4x40 mm (cc)/2x15 mm (cc)
• max ilość niszczonych kartek: 21-23/16-18 (cc)/10-12 (cc)*
• automatyczny „start/stop” (fotokomórka)
• pojemność kosza: 100 l 
• wielofunkcyjny, podświetlany przełącznik „start/stop/rewers“
• wyjątkowo cicho pracujący i mocny silnik (580 W) 

IIDDEEAALL 22660033,, IIDDEEAALL 22660033cccc,, IIDDEEAALL 22660033ssmmcc
Profesjonalne niszczarki z czytelnym, podświetlanym panelem sterowania i bardzo pojemną, 
pyłoszczelną szafką meblową na kółkach z otwieranymi drzwiczkami. 
Dostępne w wersji tnącej w systemie paskowym, paskowo-odcinkowym (cross-cut) 
oraz na supermikrościnki (super micro-cut) .

• szerokość szczeliny podawczej: 260 mm
• szerokość szatkowania: 4 mm/4x40 mm (cc)/2x15 mm (cc)/0,8x5 mm (smc)
• max ilość niszczonych kartek: 25-27/19-21 (cc)/12-14 (cc)/5-7 (smc)*
• automatyczny „start/stop” (fotokomórka)
• pojemność kosza: 115 l 
• wielofunkcyjny, podświetlany p rzełącznik „start/stop/rewers“
• mocny silnik (640 W) przystosowany do pracy ciągłej
• dodatkowe wyposażenie - półka na dokumenty

OOPPUUSS CCSS 33111155 CCDD
Super wydajna niszczarka, przeznaczona dla zespołu pracowników. Tnąca w systemie 
paskowo-odcinkowym (cross-cut). Wyposażona w specjalne szczeliny do osobnego niszczenia 
kart kredytowych, płyt CD, dyskietek i papieru.

• szerokość szczelin podawczych: 315 mm/130 mm/70 mm/100 mm
• szerokość szatkowania: 4x30 mm
• max ilość niszczonych kartek: 15* (A3)/25* (A4)
• automatyczny „start/stop” (fotokomórka)
• niszczy karty kredytowe, płyty CD oraz dyskietki
• dioda sygnalizująca otwarcie drzwi
• pojemność kosza: 72 l

www.PolGer.pwh.pl
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IIDDEEAALL 33110033,, IIDDEEAALL 33110033cccc
Wydajne niszczarki przeznaczone do niszczenia płyt CD, wydruków komputerowych i innych dokumen -
tów do formatu A3 włącznie. Obsługa jest prosta i komfortowa dzięki zastosowaniu pomocniczych 
sygnalizatorów optycznych oraz funkcji automatycznego zatrzymania przy przepełnieniu kosza. 
Przy nadmiarze niszczonych dokumentów lub otwartych drzwiczkach następuje odcięcie zasilania. 
Dostępne w wersji tnącej w systemie paskowym i paskowo-odcinkowym (cross-cut).

• szerokość szczeliny podawczej: 310 mm
• szerokość szatkowania: 4 mm/4x40 mm (cc)/2x15 mm (cc)
• max ilość niszczonych kartek: 24-26/18-22 (cc)/10-12 (cc)*
• automatyczny „start/stop” (fotokomórka) 
• pojemność kosza: 140 l
• wielofunkcyjny, podświetlany przełącznik „start/stop/rewers“
• mocny silnik (640 W) przystosowany do pracy ciągłej 
• pojemna szafka meblowa na kółkach
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3322

stopień tajności opis

44

3103cc3103

System zabezpieczeń SSaaffeettyy PPrrootteeccttiioonn SSyysstteemm

niszczarka do pracy ciągłej

3103 GRATIS!

3322

stopień tajności opis

44

3803cc3803

System zabezpieczeń SSaaffeettyy PPrrootteeccttiioonn SSyysstteemm

niszczarka do pracy ciągłej

3803 GRATIS!

44

stopień tajności opis

GRATIS!

System zabezpieczeń SSaaffeettyy PPrrootteeccttiioonn SSyysstteemm

* papier A4, 70g/m2

cena 3103: 3495,- (brutto: 4263,90)

cena 3103cc: 3835,- (brutto: 4678,70)

cena: 3950,-
(brutto: 4819,00)

cena 3803: 4425,- (brutto: 5398,50)

cena 3803cc: 4975,- (brutto: 6069,50)

* papier A4, 70g/m2

* papier A4, 70g/m2

* papier A4, 70g/m2

IIDDEEAALL 33880033,, IIDDEEAALL 33880033cccc
Niszczarki przeznaczone do niszczenia wydruków komputerowych i innych dokumentów o szerokości
do 380 mm. Komfort obsługi zapewnia zastosowanie sygnalizatorów optycznych, automatycznego
zatrzymania urządzenia przy przepełnieniu kosza oraz odcięcia zasilania przy nadmiarze niszczonych
dokumentów lub otwartych drzwiczkach. Przystosowane do pracy ciągłej. Dostępne w wersji tnącej 
w systemie paskowym i paskowo-odcinkowym (cross-cut).

• szerokość szczeliny podawczej: 380 mm
• szerokość szatkowania: 4 mm/4x40 mm (cc)/2x15 mm (cc)
• max ilość niszczonych kartek: 22-24/17-19 (cc)/10-12 (cc)*
• automatyczny „start/stop” (fotokomórka) 
• pojemność kosza: 160 l
• wielofunkcyjny, podświetlany przełącznik „start/stop/rewers“
• mocny silnik (640 W) przystosowany do pracy ciągłej 
• pojemna szafka meblowa na kółkach

IIDDEEAALL AALL11
Rewolucja w dziedzinie niszczarek biurowych. Ekskluzywna, innowacyjna, idealna jako element
wyposażenia eleganckich gabinetów. Przeznaczona dla osób, dbających o prestiż, ceniących
najwyższą jakość i perfekcyjne wykonanie. Ponadczasowy wygląd, przód wykonany z wysoko -
gatunkowego aluminium, a boki z wysokiej jakości materiału syntetycznego. Nowością w tej klasie
niszczarek jest zastosowanie cichej, wibracyjnej utrząsarki ścinków.

• wygodna szczelina podawcza: 240 mm
• szerokość szatkowania: 2x15 mm (cc)
• max ilość niszczonych kartek: 11-13*
• automatyczny „start/stop” (fotokomórka)
• wysokiej jakości ostrza wykonane ze specjalnie utwardzanej 

stali, odporne na zszywki i spinacze biurowe
• cicho pracujący silnik o wysokiej mocy (580 W)
• pojemność kosza: 25 l
• „EASY_SWITCH II” – wielofunkcyjny, podświetlany 

przełącznik, wskazujący aktualny tryb pracy

www.PolGer.pwh.pl
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specjalistyczna
specjalistyczna

22 44

stopień tajności opis

33

4002 4002cc

niszczarka do wydruków komputerowych

niszczarka do pracy ciągłej

4002, 4002cc 4002 4002 GRATIS!

3322

stopień tajności opis

44 55 66

4005cc 4005mc 4005smc4005

System zabezpieczeń SSaaffeettyy PPrrootteeccttiioonn SSyysstteemm
niszczarka do wydruków komputerowych
niszczarka do pracy ciągłej

4005
4005cc 4005 GRATIS!

RÓŻNE STOP NIE 
TA JNOŚC I DA JĄ CI

MOŻL IWOŚĆ WYBORU
URZĄDZENI A NA JBARDZ IE J

ODPOWI ADAJĄCEGO 
TWOIM P OTRZEBO M.

cena 4002: 5095,- (brutto: 6215,90)

cena 4002cc: 6050,- (brutto: 7381,00)

cena 4005: 9845,- (brutto: 12010,90)

cena 4005CC: 10995,- (brutto: 13413,90)

cena 4005MC: 14800,- (brutto: 18056,00)

cena 4005SMC: 18500,- (brutto: 22570,00)

za wyjątkiem
4005 mc i smc

* papier A4, 70g/m2

* papier A4, 70g/m2

IIDDEEAALL 44000022,, IIDDEEAALL 44000022cccc
Nowoczesne niszczarki do niszczenia wydruków komputerowych i płyt CD, z czytelnym panelem 
sterowania oraz bardzo pojemnym koszem na kółkach. Przystosowane do pracy ciągłej. 
Nowością w tej klasie urządzeń jest zastosowanie specjalnej nożnej utrząsarki ścinków. 

• szerokość szczeliny podawczej: 400 mm
• szerokość szatkowania: 6 mm/4 x 40 mm (cc)/2 x 15 mm (cc)
• max ilość niszczonych kartek: 39-41/28-30 (cc)/16-18 (cc)*
• automatyczny „start/stop“ (fotokomórka)
• zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
• pojemność kosza: 200 l
• wyposażenie dodatkowe: półka na dokumenty

IIDDEEAALL 44000055,, IIDDEEAALL 44000055cccc, IIDDEEAALL 44000055mmcc,, 
IIDDEEAALL 44000055ssmmcc
Innowacyjne, nowoczesne, bardzo wydajne niszczarki biurowe z dużym pojemnikiem na ścinki. Cechuje
je doskonałe wykonanie i duża moc.

• szerokość szczeliny podawczej: 405 mm
• szerokość szatkowania: 6 mm/4x40 mm (cc)/2x15 mm (cc)/0,8x12 mm (mc)/

0,8x5 mm (smc)
• max ilość niszczonych kartek: 50-55/40-45 (cc)/25-30 (cc)/15-17 (mc)/

10-11 (smc)*
• automatyczny „start/stop“ (fotokomórka)
• podwójne zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem  
• ELECTR ONIC CA PACI TY  C ONTR OL – optyczny wskaźnik obciążenia silnika
• AUT OM ATI C OIL INJECT ION - automatyczne smarowanie noży tnących 

specjalnym olejem
• pojemność kosza: 225 l
• „EASY _SW IT CH ” – wielofunkcyjny, podświetlany wskaźnik aktualnego 

trybu pracy i obciążenia niszczarki

www.PolGer.pwh.pl
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AA KK CC EE SS OO RR II AA  DD OO  NN II SS ZZ CC ZZ AA RR EE KK

NAZWA worki worki worki worki worki worki worki olej do smarowania olej do niszczarek olej do niszczarek
na ścinki na ścinki na ścinki na ścinki na ścinki na ścinki na ścinki noży tnących

90ml

2200, 2201 2501, 2600 2502, 2503, 2602 4000, 4002 4104, 4105 4605 5009, 4105cc 2240cc-5009-2cc 4005-4005smc
MODEL 2350, 2400 2601, 3801 2603, 3102, 3103 4003, 4004 4107, 4109 4106, 5008

2401, 2402 3800, 3802, 3803 4005, 4006cc 6006
2360, 2403

2404

ILOŚĆ
W OPAK.

CENA

w
ys

ok
o 

w
yd

aj
na

3322

stopień tajności opis

44

4605cc4605

niszczarka wysoko wydajna

niszczarka do pracy ciągłej

GRATIS!

22

stopień tajności opis

33

4107cc4107

niszczarka wysoko wydajna

niszczarka do pracy ciągłej

GRATIS!

5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 11 220000 mmll 55 xx 11000000 mmll

95,-
115,90

165,-
201,30

220,-
268,40

260,-
317,20

440,-
536,80

425,-
518,50

610,-
744,20

5,99
7,30

25,-
30,50

375,-
457,50

cena 4605: 19300,- (brutto: 23546,00)

cena 4002cc: 21450,- (brutto: 26169,00)

cena 4107: 22290,- (brutto: 27193,80)

cena 4107cc: 25200,- (brutto: 30744,00)

* papier A4, 70g/m2

* papier A4, 70g/m2

IIDDEEAALL 44660055,, IIDDEEAALL 44660055cccc
Idealne rozwiązanie dla ochrony tajemnic dużego biura. Kompaktowa obudowa 
sprzyja racjonalnemu wykorzystaniu powierzchni biurowej. Dla komfortu obsługi 
zastosowano dwie szczeliny podawcze: komin wrzutowy dla zawartości koszy 
na śmieci oraz szczelinę z pomocniczym stołem podawczym do niszczenia wydruków 
komputerowych i kompletnych dokumentacji. 
Niszczarki mogą pracować w trybie ciągłym. Wyposażone są w sygnalizator 
optyczny wskazujący na zapełnienie kosza oraz elektronicznie kontrolowany, 
automatycznie włączający się tryb pracy „w tył“ (rewers) przy nadmiarze niszczonych 
dokumentów.

• szerokość szczeliny podawczej: 460 mm
• szerokość szatkowania: 

6 mm/4 x 60 mm (cc)/2 x 15 mm (cc)
• max ilość niszczonych kartek: 

90-100/65-70 (cc)/35-40 (cc)*
• pojemność kosza: 230 l

IIDDEEAALL 44110077,, IIDDEEAALL 44110077cccc
Ten model może z łatwością niszczyć całe archiwa. Posiada silnik z trójfazowym zasilaniem,
duży stół podawczy z taśmą transportującą oraz łatwy w obsłudze panel sterujący 
z elektronicznymi sygnalizatorami kontrolnymi, które informują o nieprawidłowościach 
i zapewniają bezpieczną pracę urządzenia. Zastosowano system potrójnego zabezpieczenia
silnika, automatycznego zatrzymania przy przepełnieniu kosza oraz odcięcia zasilania 
przy nadmiarze niszczonych dokumentów lub otwartych drzwiczkach.
Niszczarka jest wydajna i energooszczędna.

• szerokość szczeliny podawczej: 410 mm
• szerokość szatkowania: 6 mm/6 x 50 mm (cc)
• max ilość niszczonych kartek:  90-110/80-90 (cc)*
• pojemność kosza: 300 l

www.PolGer.pwh.pl
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Podwójny kosz zamontowany na
wózku z rączką ułatwia wymianę
worków na ścinki

NN II SS ZZ CC ZZ AA RR KK II  LL EE GG EE NN DD AA

w
ys

ok
o 

w
yd

aj
na

11

33

55

22

44

66

niszczarka tnąca
w systemie paskowym;
1 stopień tajności:
materiały ogólne, max 12 mm

niszczarka tnąca
w systemie paskowym;
2 stopień tajności:
materiały wewnętrzne, max 6 mm

niszczarka tnąca w systemie 
paskowo-odcinkowym (cross-cut);
3 stopień tajności:
materiały poufne, max 4 x 80 mm

niszczarka tnąca w systemie 
paskowo-odcinkowym (cross-cut);
4 stopień tajności:
materiały tajne, max 2 x 15 mm

niszczarka tnąca w systemie 
paskowo-odcinkowym (cross-cut);
5 stopień tajności: materiały ściśle
tajne, max 0,8 x 13 mm

Nowy standard dla biur 
rządowych w USA: 
6 stopień tajności: cięcie 
paskowo-odcinkowe max 1 x 5 mm

niszczarka pracująca zgodnie 
z europejskimi normami 
bezpieczeństwa

niszczy płyty CD

olej do konserwacji
noży tnących-GRATIS!

odporna na zszywki 
i spinacze biurowe 

Niszczarka wyprodukowana przez niemiecką firmę IDEAL - światowego lidera na
rynku urządzeń do cięcia i niszczenia dokumentów.
Wysoka jakość użytych materiałów oraz procedury produkcyjne zgodne z normą
jakości ISO 9001:2000 pozwalają na przedłużenie gwarancji na urządzenia 
do 2 lat oraz do 5 lat na wykonane z wysokiej jakości stali - noże tnące.

niszczy karty 
kredytowe 

niszczy 
dyskietki

niszczy całe
archiwa

stopień tajności opis

22

5009-2cc

niszczarka wysoko wydajna

niszczarka do pracy ciągłej

GRATIS!

cena: 10900,-
(brutto: 13298,00)

cena: 1495,-
(brutto: 1823,90)

cena: 68500,-
(brutto: 83570,00)

1 - Safety Protection System - system zabezpieczeń, w skład którego wchodzą:

- podwójne zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- automatyczny rewers i odcięcie zasilania w przypadku zablokowania papieru
- automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki
- automatyczne odcięcie zasilania przy otwartych drzwiczkach
- klapka bezpieczeństwa zabezpieczająca szczelinę podawczą

Easy Switch - inteligentny, wielofunkcyjny przełącznik z systemem zintegrowanych sygnałów informujących 
o stanie operacyjnym niszczarki, wskazujący aktualny tryb pracy

* papier A4, 70g/m2

IIDDEEAALL 55000099--22cccc
Innowacyjna, wysoko wydajna niszczarka wyposażona w duży stół podawczy. Posiada łatwy w obsłudze panel
sterowania, a wizualna sygnalizacja pracy daje wysoki komfort obsługi. Funkcja „2-speed“ umożliwia pracę 
w dwóch automatycznie dobieranych poziomach prędkości (dostosowanie prędkości szatkowania do ilości
niszczonego papieru). Automatyczny rewers i ponowny start po zacięciu papieru zapewniają płynną pracę
urządzenia. Przy przepełnieniu kosza lub otwartych drzwiczkach następuje automatyczne odcięcie zasilania.

• szerokość szczeliny podawczej: 500 mm
• szerokość szatkowania: 8x40-80 mm
• max ilość niszczonych kartek: 600-700*
• pojemność kosza: 300 l (2 x 150 l)
• podwójny kosz zamontowany na wózku, 

ułatwiający wymianę worków na ścinki

TTAAŚŚMMOOCCIIĄĄGG DDOO
NNIISSZZCCZZAARRKKII IIDDEEAALL 55000099
System transportujący gwarantuje szybkie 
i wygodne pozbywanie się ścinek. Poszatkowane
odpady transportowane są do zewnętrznego
pojemnika za pomocą przenośnika taśmowego.

SSZZAAFFKKAA NNAA MMAATTEERRIIAAŁŁYY 
DDOO NNIISSZZCCZZEENNIIAA
Profesjonalne rozwiązanie gwarantujące ochronę
danych w dużych biurach. Praktyczna i bezpieczna
szafka o pojemności 125 l do składowania doku -
mentów przeznaczonych do zniszczenia.

www.PolGer.pwh.pl
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NAJPOPULARNIEJSZY

na świecie system oprawiania dokumentacji
to bindowanie: łączenie kartek grzbietami
plastikowymi lub drutowymi.

OPRAWIA

do 510 kartek w formatach od małego
notesu do albumu A3.

DOKUMENTACJE

są wygodne w użyciu, gdyż rozkładają się
płasko na stole. Łatwo wykonasz kserokopie
dowolnej strony. Grzbiet plastikowy można
wielokrotnie rozciągać, dodając lub wyjmując
dowolną kartkę. Dzięki temu, możesz
wielokrotnie aktualizować dokumentację.

ZASTOSOWANIE:

• W PRACY:
oferty handlowe, materiały
reklamowe, cenniki, materiały na konfe-
rencje, narady, zebrania, ekspertyzy,
instrukcje obsługi, plany, raporty, materiały
szkoleniowe, faktury, teczki kadrowe,
procedury, dokumenty archiwalne, zesta-
wienia, artykuły prasowe, czasopisma
fachowe, foldery, książki...

• W SZKOLE:
prace dyplomowe, licencjackie,
magisterskie, opracowania szkolne,
gazetki, wszelkie pomoce naukowe
(najlepiej zalaminowane)...

• W DOMU:
przepisy kulinarne, artykuły,
czasopisma, książki, instrukcje obsługi,
gwarancje, wydruki z drukarki kompute-
rowej, kroniki rodzinne, zdjęcia...

POPULARNY
SYSTEM
OPRAWY
DOKUMENTACJI

www.PolGer.pwh.pl
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Precyzyjny

ogranicznik

formatu

i metalowa

podstawa

Regulacja odległości

dziurek od krawędzi

kartki

Dźwignia o dwóch

ramionach ułatwia

dziurkowanie kartek

Regulacja

formatu

Dźwignia o dwóch

ramionach ułatwia

dziurkowanie kartek

Nowe wzornictwo,

trwała metalowa

podstawa

Łatwy w ustawieniu

ogranicznik

formatu

Regulacja odległości

dziurek od krawędzi

kartki

* próby wykonano na papierze 70g/m2

cena: 179,-
(brutto: 218,38)

cena: 199,-
(brutto: 242,78)

cena: 279,-
(brutto: 340,38)

cena: 329,-
(brutto: 401,38)

OOPPUUSS BBIINNGGOO
Nowa, kompaktowa bindownica do grzbietów plastikowych, polecana do małych biur i użytku
domowego. Zastosowanie dźwigni o dwóch ramionach zapewnia komfortową eksploatację.

• format: A4 
• dziurkuje do 8 kartek* 
• oprawia do 150 kartek
• ogranicznik formatu

OOPPUUSS JJUUNNIIOORR
Bindownica biurowa o małych gabarytach. Posiada profesjonalny, lekko działający 
mechanizm rozciągania grzbietów oraz ergonomiczną metalową dźwignię 
do dziurkowania. Jest urządzeniem niezawodnym i prostym w obsłudze.

• format: A4 
• dziurkuje do 10 kartek* 
• oprawia do 250 kartek grzbietem plastikowym
• regulacja marginesu
• ogranicznik formatu

OOPPUUSS LLEEAADDEERR
Trwała i wygodna w obsłudze bindownica biurowa. Stabilna, metalowa podstawa, ergonomiczna, 
metalowa dźwignia, regulacja marginesu, ogranicznik formatu i profesjonalny mechanizm rozciągania
grzbietów zapewniają komfortową obsługę.

• format: A4 
• dziurkuje do 12 kartek* 
• oprawia do 250 kartek grzbietem plastikowym
• regulacja marginesu
• ogranicznik formatu
• metalowa podstawa

OOPPUUSS MMAAXXIIBBIINNGGOO
Nowocześnie zaprojektowana, bindownica do grzbietów plastikowych, polecana do użytku biurowego.
Posiada trwałą, metalową podstawę, wszystkie regulacje i dźwignię o dwóch ramionach, co zapewnia
łatwe i precyzyjne dziurkowanie kartek.

• format: A4 
• dziurkuje do 10 kartek* 
• oprawia do 450 kartek

• regulacja marginesu
• ogranicznik formatu
• metalowa podstawa

www.PolGer.pwh.pl
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* próby wykonano na papierze 70g/m2

Ogranicznik formatu papieru 

umożliwia prawidłowe ułożenie

dokumentu do dziurkowania

Szczelina wskazująca 

na max ilość kartek 

przeznaczonych do 

dziurkowania

Ogranicznik formatu papieru 

umożliwia prawidłowe ułożenie

dokumentu do dziurkowania

Szczelina wskazująca 

na max ilość kartek 

przeznaczonych 

do dziurkowania

Klapka 

przytrzymująca

grzbiet podczas

nakładania 

przedziurkowanych

kartek

Wskaźnik

rozmiaru

grzbietu

Ogranicznik formatu papieru 

umożliwia prawidłowe ułożenie

dokumentu do dziurkowania

Wyłączane noże umożliwiają

dopasowanie ilości dziurek 

do dokumentu o niestandar-

dowych rozmiarach

cena: 349,-
(brutto: 425,78)

cena: 399,-
(brutto: 486,78)

cena: 399,-
(brutto: 486,78)

cena: 459,-
(brutto: 559,98)

OOPPUUSS BBOONNOO
Nowa SUPER bindownica do grzbietów plastikowych, polecana do średnich i dużych biur. 
Posiada solidną konstrukcję i trwałą metalową obudowę.

• format: A4 
• dziurkuje do 15 kartek*
• oprawia do 510 kartek
• regulacja szerokości marginesu
• miarka maksymalnej ilości 

dziurkowanych kartek

• wskaźnik do pomiaru grubości grzbietu
• wskaźnik ułatwiający dobór odpowiedniej 

średnicy grzbietu i szerokości marginesu
• ogranicznik formatu
• metalowy korpus i podstawa

OOPPUUSS WWIIRREE BBOONNOO
Nowa bindownica do opraw grzbietem drutowym 3:1" (3 oczka na cal). Posiada wskaźniki doboru 
grzbietu i maksymalnej ilości dziurkowanych kartek. Polecana dla małych biur i zakładów usługowych.

• format: A4
• dziurkuje do 12 kartek*
• oprawia do 120 kartek
• 34 noże
• metalowy korpus i podstawa

OOPPUUSS WWIIRREE LLEEAADDEERR
Bindownica do opraw grzbietem drutowym 3:1 (3 oczka na cal). Posiada nowatorskie udogodnienia 
i niezbędne regulacje.

• format: A4 
• dziurkuje do 10 kartek* 
• oprawia do 120 kartek
• regulacja zagniecenia grzbietu
• ogranicznik formatu

OOPPUUSS BBOONNOO PPLLUUSS
Uniwersalna bindownica do grzbietów plastikowych, z wyłączanymi nożami, polecana do średnich 
i dużych biur.

• format: A4 
• dziurkuje do 15 kartek*
• oprawia do 510 kartek
• regulacja marginesu
• ogranicznik formatu
• wyłączane noże (21)

• miarka maksymalnej ilości dziurkowanych kartek
• wskaźnik do pomiaru grubości grzbietu
• wskaźnik ułatwiający dobór odpowiedniej średnicy 

grzbietu i szerokości marginesu
• ogranicznik formatu
• metalowy korpus i podstawa

www.PolGer.pwh.pl
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* próby wykonano na papierze 80g/m2

Bardzo czytelna 

regulacja marginesu

Wyłączane noże pozwalają

profesjonalnie oprawić 

każdy format

Precyzyjna dźwignia 

do rozciągania grzbietów

Ergonomiczna, lekko 

działająca dźwignia 

do dziurkowania kartek

Wyłączane noże

umożliwiają oprawę

niestandardowych

formatów

Czytelna tabela doboru

grzbietu plastikowego

do grubości dokumentacji

Regulacja odległości

dziurek od krawędzi

kartki

Precyzyjny metalowy

ogranicznik formatu

Bardzo czytelna 

regulacja marginesu

Wyłączane noże pozwalają

profesjonalnie oprawić 

każdy format

cena Hercules: 699,- (brutto: 852,78)

cena Hercules Plus: 789,- (brutto: 962,58)

cena: 699,-
(brutto: 852,78)

cena: 1099,-
(brutto: 1340,78)

OOPPUUSS HHEERRCCUULLEESS,, OOPPUUSS HHEERRCCUULLEESS PPLLUUSS
Profesjonalna bindownica ręczna do intensywnego użytkowania. Posiada stabilną podstawę oraz
pokrywy ochronne. Zastosowany system dwudźwigniowy skraca czas oprawiania dokumentów.
Polecana do dużych biur. Czytelne opisy i precyzyjne regulacje sprawiają, że jest to wyjątkowo 
przyjazna i komfortowa w obsłudze bindownica.

• regulacja odległości dziurek od krawędzi kartki
• wskaźnik ułatwiający dobór odpowiedniej 

średnicy grzbietu
•7 wyłączanych noży (Hercules Plus)

• format: A4                     
• dziurkuje do 20 kartek* 
• oprawia do 510 kartek grzbietem   

plastikowym 
• ogranicznik formatu   

OOPPUUSS SSUUPPEERR BBOONNOO
Uniwersalna i komfortowa w obsłudze bindownica do grzbietów plastikowych polecana do użytku 
biurowego i dla usługodawców.

•format: A4
•dwie dźwignie (dziurkująca 

i otwierająca grzbiet)
•dziurkuje do 22 kartek*
•oprawia do 510 kartek

•regulacja szerokości marginesu: 4 progi:  
2,5 mm/3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm 

•ogranicznik formatu
•wyłączane noże (24)
•metalowy korpus i podstawa

Wysokiej klasy, mocna bindownica do opraw grzbietem plastikowym przeznaczona do dużych biur 
i profesjonalnych punktów usługowych. Wykonana w całości z metalu, charakteryzuje się 
wytrzymałością i perfekcją działania. Posiada solidny, a przy tym lekko działający mechanizm 
rozciągania grzbietów oraz ergonomiczną metalową dźwignię do dziurkowania. Czytelny przymiar
grubości grzbietów, regulator marginesu i ogranicznik formatu oraz duży pojemnik na ścinki 
to obowiązkowy zestaw wyposażenia dobrej bindownicy, który w rodzinie bindownic Jumbo został 
perfekcyjnie zrealizowany.

OOPPUUSS JJUUMMBBOO

• format: A4 
• dziurkuje do 27 kartek* 
• oprawia do 510 kartek 

grzbietem plastikowym 
• regulacja marginesu 

• ogranicznik formatu
• wskaźnik doboru grzbietu 
• wyłączane noże 
• wymiary (SxGxW): 430 x 420 x 265 mm  
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* próby wykonano na papierze 80g/m2

Tabela doboru 

grzbietu do ilości 

oprawianych 

kartek

Precyzyjny metalowy

ogranicznik formatu

Regulacja 

marginesu

Wysuwana szuflada 

na ścinki

Wyłączane noże

umożliwiają oprawę

niestandardowych

formatów

Czytelna tabela doboru

grzbietu plastikowego

do grubości dokumentacji

Regulacja odległości

dziurek od krawędzi

kartki

Precyzyjny metalowy

ogranicznik formatu

Dioda informująca 

o włączonej funkcji.

Mikrostyk służący 

do wyboru funkcji

Regulacja formatu

Wyciągane noże.

Tabela ułatwiająca dobór

średnicy grzbietu w stosunku

do grubości oprawy

Regulacja marginesu

cena: 1199,-
(brutto: 1462,78)

cena: 2199,-
(brutto: 2682,78)

cena: 10450,-
(brutto: 12749,00)

OOPPUUSS WWIIRREE JJUUMMBBOO
Nowoczesna, w pełni profesjonalna bindownica do opraw grzbietem drutowym 3:1" (3 oczka na cal).
Polecana do dużych biur i dla usługodawców.

• format: A4
• dziurkuje do 25 kartek* lub 2 okładki
• oprawia do 120 kartek
• liczba noży: 35 / liczba wyłączanych noży: 35
• regulacja głębokości perforacji - 4 progi: 3mm/5mm/7mm/9mm

OOPPUUSS EELL--JJUUMMBBOO
Bindownica elektryczna do opraw grzbietem plastikowym przeznaczona do dużych biur i profesjonal -
nych punktów usługowych. Wykonana w całości z metalu charakteryzuje się ogromną wytrzymałością 
i perfekcją działania. Posiada solidny, a przy tym lekko działający mechanizm rozciągania grzbietów
oraz specjalny pedał do uruchamiania urządzenia stopą. Czytelny przymiar grubości grzbietów, regula -
tor marginesu, ogranicznik formatu, duży pojemnik na ścinki i elektryczny napęd noży dziurkujących,
sprawiają, że praca jest komfortowa i bardzo wydajna.

• format: A4 
• dziurkuje do 27 kartek* 
• oprawia do 510 kartek 

grzbietem plastikowym 
• regulacja marginesu 
• ogranicznik formatu

• wskaźnik doboru grzbietu 
• wyłączane noże 
• wymiary (SxGxW): 430 x 420 x 265 mm  
• parametry elektryczne: 220 V/50 Hz 
• moc: 120 W

OOPPUUSS SSUUPPEERRSSTTAARR
Zaprojektowana do intensywnej pracy, nowoczesna bindownica OPUS SUPERSTAR jest wysoko 
wydajną elektryczną bindownicą do oprawy grzbietem plastikowym. OPUS SUPERSTAR pozwala
osiągnąć wyjątkowe rezultaty bindowania, jednocześnie zwiększając jego wydajność (możliwość 
zmiany trybu pracy - dziurkowanie ręczne lub przy pomocy “stopki”). Bindownica jest szczególnie 
polecana dla profesjonalistów, do punktów usługowych oraz do zakładów poligraficznych.

Oprawa grzbietem plastikowym:
• dziurkuje do 35 kartek*
• oprawia do 510 kartek 
• format A3 (42 cm)
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Modułowy zestaw zaprojektowany specjalnie, by spełnić wszystkie wymagania użytkowników, 
jednocześnie zapewniając profesjonalizm i wysoką wydajność bindowania.
Posiada wszystkie cechy oraz funkcje niezbędne do intensywnego użytkowania. 
Dzięki  możliwości dowolnego konfigurowania urządzenie szczególnie polecane do działów
poligraficznych, dużych firm, instytucji oraz dla usługodawców. 

* próby wykonano na papierze 80g/m2

Dioda informująca 

o włączonej funkcji.

Mikrostyk służący 

do wyboru funkcji

Regulacja formatu

Wyciągane noże.

Tabela ułatwiająca dobór

średnicy grzbietu w stosunku

do grubości oprawy

Regulacja marginesu

Dioda informująca 

o włączonej funkcji.

Mikrostyk służący 

do wyboru funkcji

Regulacja formatu

Wyciągane noże.

Tabela ułatwiająca dobór

średnicy grzbietu w stosunku

do grubości oprawy

Regulacja marginesu
Oprawa grzbietem plastikowym:
•dziurkuje do 35 kartek*
•oprawia do 510 kartek 
•format A3 (42 cm)

cena: 11250,-
(brutto: 13725,00)

Oprawa grzbietem drutowym:
•dziurkuje do 30 kartek*
•oprawia do 120 kartek 
•format A3 (42 cm)

Zaprojektowana do intensywnej pracy, nowoczesna bindownica OPUS WIRE SUPERSTAR jest wysoko
wydajną elektryczną bindownicą dostępną w dwóch wersjach: do oprawy grzbietem drutowym 
w systemie 3:1 lub 2:1. OPUS WIRE SUPERSTAR pozwala osiągnąć wyjątkowe rezultaty bindowania,
jednocześnie zwiększając jego wydajność (możliwość zmiany trybu pracy - dziurkowanie ręczne lub przy
pomocy “stopki”). Bindownica jest szczególnie polecana dla profesjonalistów, do punktów usługowych
oraz do zakładów poligraficznych.

OOPPUUSS WWIIRREE SSUUPPEERRSSTTAARR 33::11//WWIIRREE SSUUPPEERRSSTTAARR 22::11

Oprawa grzbietem drutowym - dostępna w dwóch wersjach:
OPUS WIRE SUPERSTAR 3:1 i OPUS WIRE SUPERSTAR 2:1

•dziurkuje do 30 kartek*
•oprawia do 120 kartek
•format A3 (42 cm)

OOPPUUSS MMEEGGAASSTTAARR
PPRROODDUUKKCCYYJJNNYY ZZEESSTTAAWW BBIINNDDOOWWNNIICCZZYY

OOPPUUSS MMEEGGAASSTTAARR -- MMAASSTTEERR UUNNIITT
Jednostka podstawowa - bindownica elektryczna A3 
ustawiona na metalowej szafce z wygodnymi półkami 
bocznymi bez wkładu noży tnących, rozciągarki 
do grzbietów plastikowych i zagniatarki 
do grzbietów drutowych 1111995500,,0000 / 14579,00

OOPPUUSS SSTTAARRuunniitt
Wkład noży dziurkujących dla MEGASTAR
do grzbietów plastikowych 9/16” 22449999,,0000 / 3048,78

OOPPUUSS WWiirree SSTTAARRuunniitt 22::11
Wkład noży dziurkujących dla MEGASTAR
do grzbietów drutowych 2:1 22559999,,0000 / 3170,78

OOPPUUSS WWiirree SSTTAARRuunniitt 33::11
Wkład noży dziurkujących dla MEGASTAR
do grzbietów drutowych 3:1 22999999,,0000 / 3658,78

OOPPUUSS WWiirree SSTTAARRuunniitt ++ TThhuummbb ccuutt
Wkład noży dziurkujących dla MEGASTAR
do grzbietów drutowych 3:1 z otworem
na zawieszkę do kalendarzy w części środkowej 22999999,,0000 / 3658,78

OOPPUUSS WWiirree SSTTAARRbbiinnddeerr
Ręczne urządzenie do zamykania grzbietów drutowych 22449900,,0000 / 3037,80

OOPPUUSS SSTTAARRbbiinnddeerr
Ręczne urządzenie do otwierania 
i zamykania grzbietów plastikowych 11884455,,0000 / 2250,90
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OOKKŁŁAADDKKII II GGRRZZBBIIEETTYY DDOO BBIINNDDOOWWNNIICC SSTTRR.. 2222

Okładki kartonowe o fakturze skóropodobnej.

Okładki z błyszc ząceg o ka rton u Exc lusiv e.

Okładki  z prz ezroc zystej  foli i

Okła dki  z białe go k arto nu

WW KK RR ÓÓ TT CC EE  
WW  SS PP RR ZZ EE DD AA ŻŻ YY !!

RRęęcczznnaa bbiinnddoowwnniiccaa OOPPUUSS NNEEOOSSTTAARR
zz wwyymmiieennnnyymmii ggłłoowwiiccaammii!!

Listwy wsuwane

Listwy zamykane.

Grzbiety plastikowe wykonane z PCV

Grzbiety drutowe typu 3:1

Regulacja marginesu Szczegółowe oznaczenia
(dziurkowanie/bigowanie)

Moduł do rozciągania
grzbietów plastikowych

www.PolGer.pwh.pl



kolory: biały, czarny, niebieski

rodzaj format max oprawia (kartek) opak. (szt.)* zł/opak.

6 mm A4 60

10 mm A4 100

15 mm A4 150

20 mm A4 200

format opak.* zł/opak. opak.* zł/opak.

A4 100 4033 4920 25 1230 1501

A3 100 7880 9614 _ _

kolory: 

Biały, czarny, czerwony, szary,  

niebieski, pomarańczowy, 

brązowy, bordowy, zielony,

jasnoniebieski (kolor jasno-

niebieski tylko w formacie A4)

22

BINDOWNICE - mate ria ły eks plo atacyj ne

*  towary sprzedaje się w pełnych opakowaniach   

format opak. (szt.)* zł/opak.

Karton zwykły, biały A4 100

Karton zwykły, biały A3 100

OKŁ ADK I O• POP ULA R to nasza odpowiedź na potrzebę
ładnej oprawy w niskiej cenie. 

2287 2790

4566 5570

OKŁADKI KARTONOWE O FAKTURZE SKÓROPODOBNEJ.
Bardzo eleganckie i trwałe.

format opak.* zł/opak. opak.* zł/opak.

A4 100 3459 4220 25 1030 1257

A4 100 4385 5350 25 1330 1623

A3 100 6750 8235 _ _

A3** 100 8560 10443 _ _

OKŁ AD KI Z BŁYSZC ZĄCEGO  KAR TONU  
EXCLUSIV E w szerokiej gamie kolorów.

kolory:

Błyszczący, biały

Błyszczący: zielony,

czerwony, niebieski, żółty,

czarny

Błyszczący, biały

Błyszczący: zielony,

czerwony, niebieski, żółty,

czarny

LISTW Y ZA MYK AN E -  kartki i okładki przedziurkowane dowolną bindownicą 
do grzbietów plastikowych, można łączyć listwami zamykanymi w bardzo łatwy 
i szybki sposób.

3869          4720
25

LIST W Y WSUWA NE to elastyczne, plastikowe rynienki, w które można ręcznie wsunąć
- oprawić plik kartek. Zaokrąglone końcówki ułatwiają nasuwanie listew.

kolory: biały, niebieski, czerwony, czarny, zielony 

rodzaj format max oprawia (kartek) opak.(szt.)* zł/opak.

6 mm A4 30 50 2230 2721

10 mm A4 50 50 2369            2890

GRZBIE TY DRUTO WE TYPU 33::11““
kolor: biały, czarny, czerwony, niebieski

średnica opak. (szt.)* zł/opak.

6.4 mm 60 1445          1763

8 mm 60 1865 2275

9.5 mm 60 2185 2666

11.1 mm 60 2485 3032

12.7 mm 60 2645          3227

GRZBIE TY PLA STIKOW E wykonane z PCV.
kolory: biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty, szary i brązowy

średnica max oprawia opak. zł/opak. opak. zł/opak.
(kartek) (szt.)* (szt.)*

4.5 mm 10 100 1090 1330 25 375 458

6 mm 25 100 1516 1850 25 470 573

8 mm 45 100 1900 2318 25 670 817

10 mm 65 100 2280 2782 25 720 878

12 mm 105 100 3100 3782 25 935 1141

14 mm 125 100 3598 4390 25 1055 1287

16 mm 145 100 4254 5190 25 1235 1507

18 mm 165 100 5049 6160 25 1450 1769

20 mm 180 100 5238 6390 25 1550 1891

22 mm 210 100 5975 7290 10 695 848

25 mm 240 50 3750 4575 10 875 1068

28 mm 270 50 4200 5124 10 985 1202

32 mm z zatrzaskiem 300 50 4920 6002 10 1250 1525

38 mm z zatrzaskiem 350 50 5790 7064 10 1455 1775

45 mm z zatrzaskiem 440 50 6350 7747 10 1580 1928

51 mm z zatrzaskiem 510 50 7120 8686 10 1795 2190

format opak. (szt.)* zł/opak.

Bezbarwne, półprzezro-

czyste lub niebieskie
A4 50 2697 3290

SUPERPLAST

PÓŁPRZEZROCZYSTE OKŁADKI polipropylenowe, 
o odpowiedniej sztywności, wyjątkowo odporne na zabrudzenie 
i zawilgocenie.

format opak.* zł/opak. opak.* zł/opak.

ECONOMY przezroczysta, bezbarwna A4 100 25

STANDARD przezroczysta, bezbarwna A4 100 25

STANDARD przezroczysta, bezbarwna A3 100

A4 100 25

OKŁADKA Z PRZEZROCZYSTEJ FOLII OP US
- bezbarwna lub kolorowa - umożliwia wyeksponowanie 
pierwszej strony dokumentacji. Najczęściej stosowana jako
okładka przednia lub jako przekładki wewnątrz dokumentacji.

957 1168

1092 1332

1300 1586

2828    3450

3557    4340

6963 8495

4172    5090STANDARD przezroczysta: zielona,

czerwona, niebieska, żółta, brązowa
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OPRAWY R¢CZNE

LISTWY WSUWANE I LISTWY ZAMYKANE to dwie kolejne

propozycje umożliwiające połączenie dokumentów.

Podstawową zaletą obu systemów jest możliwość wysunięcia

kartek z oprawy bez użycia bindownicy.

AK TUA L IZ ACJA  D OK UME N T ACJ I 

B EZ  U Ż Y CI A JAKI E GO KO LWI EK

U RZ ĄD Z EN IA

PROSTY PRZYRZĄD BIUROWY DO ROZWIERANIA KRAWĘDZI LISTEW WSUWANYCH
ułatwiający oprawę.

• 2 elementy rozciągające dla listew 6mm i 10mm
• format: A4 
• oprawia do 50 kartek* 

LISTWY WSUWANE to elastyczne rynienki plastikowe, w które można ręcznie wsunąć plik
kartek stanowiących dokumentację (więcej na stronie 28).

Zak ład asz doku ment ac ję na
„bolce“ listwy

Dociskając brzegi zamykasz listwęKartki i okładki z otworami przy -
gotowane do oprawienia

1 2 3

Ręczne zak ładanie list wy p rzy
pomocy podstawki rozwierającej 
jej krawędzie

Gotowa  dokument acja opr a-
wiona listwą wsuwaną

Dokumen ta cja  w  ok ład kac h 
pr zyg otowana d o op rawy

1 2 3

LISTWY ZAMYKANE. Po przedziurkowaniu kartek i okładek dowolną bindownicą do grzbietów
plastikowych, można łatwo i szybko połączyć dokumenty listwą zamykaną (więcej na stronie 28).

PASEK Z OTWORAMI. Do dokumentacji, które chcemy
przechowywać w segregatorze, dodajemy pasek z wyciętymi
dziurkami.
Opakowanie 100 szt.**

* próby wykonano na papierze 70g/m2                            ** towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach

cena: 99,-
(brutto: 120,78)

cena: 39,95
(brutto: 48,74)

www.PolGer.pwh.pl
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TER MOBI NDOWNIC E
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NAJPROSTSZA METODA

oprawiania dokumentacji:

wystarczy umieścić dokumenty w okładce 

i włożyć do termobindownicy. Cokolwiek

oprawisz prezentuje się doskonale i pozos-

taje na zawsze w komplecie. Oprawione

dokumenty są lekkie i odporne na

uszkodzenia - świetnie nadają się do wysyłek

pocztą. Proces oprawiania trwa zaledwie

kilkadziesiąt sekund, nawet gdy oprawiasz

500 kartek!

Twoja dokumentacja wygląda fantastycznie 

i ogromnie podnosi jakość prezentacji 

Twojej firmy. Masz do dyspozycji szeroką

ofertę niezawodnych okładek OPUS.

ZASTOSOWANIE:

• W PRACY: oferty handlowe, umowy, 

materiały reklamowe, cenniki, menu,

materiały konferencyjne, instrukcje 

obsługi, listy obecności, opisy stanowisk,

plany, raporty, ekspertyzy, kosztorysy, 

procedury, materiały szkoleniowe, 

certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia, 

listy referencyjne...

• W SZKOLE : prace dyplomowe, licencjackie,

magisterskie, dyplomy, listy gratulacyjne,

gazetki szkolne...

• W DOMU : artykuły prasowe, książki, kroniki

rodzinne, wydruki z drukarki kompute-

rowej, przepisy kulinarne...

NAJPROSTSZY
SYSTEM
OPRAWY
DOKUMENTACJI

www.PolGer.pwh.pl
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OOPPUUSS TTBB 331166
Wydajna termobindownica biurowa w nowoczesnej, estetycznej obudowie wraz ze stojakiem do
chłodzenia dokumentów. Nowością w tej klasie urządzeń jest możliwość programowania czasu oprawy
w zależności od typu okładki (standardowe miękkie lub ekskluzywne twarde typu introligatorskiego
O•DIPLOMAT) oraz zastosowanie wyświetlaczy kontrolujących proces oprawiania.

• format: A4 
• oprawia do 220 kartek*
• świetlna i dźwiękowa sygnalizacja procesu oprawiania
• energooszczędna grzałka teflonowa
• moc: 600 W
• wymiary (S/G/W): 395/180/220 mm 
• waga: 1,0 kg

OOPPUUSS TTBB 331177
Termobindownica TB 317 przekracza dotychczasowe granice miniaturyzacji termicznych urządzeń 
do oprawy dokumentów. Jest niewiarygodnie tania, a przy tym utrzymuje wysokie standardy jakości 
i wygodę bindowania. 
Pałąki pomocnicze można łatwo zdemontować, co pozwala na przechowanie termobindownicy 
w każdej biurowej szufladzie. Nasi konstruktorzy opracowali unikalny sposób pomiaru temperatury
roboczej urządzenia i wyświetlania komunikatu na obudowie.

• format: A4  
• oprawia do 160 kartek* w 30 sekund 
• wyświetlanie komunikatu gotowości do pracy 
• moc: 420 W
• wymiary (S/G/W): 385/80/75 mm 
• waga: 0,5 kg

OOPPUUSS DDUUOO 550000
Profesjonalna termobindownica dwusystemowa. Posiada system rozpoznawania i automatycznego
doboru parametrów oprawy dla okładek miękkich i twardych (O•DIPLOMAT). 
Wyposażona w fotokomórki i energooszczędną grzałkę. 

• format: A4  
• oprawia do 500 kartek*
• świetlna i dźwiękowa sygnalizacja procesu oprawiania
• stojak do chłodzenia oprawionych dokumentów 
• moc: 1200 W
• wymiary (S/G/W): 440/165/165 mm 
• waga: 1,5 kg

Unikalny pomiar 

temperatury 

i wyświetlanie 

komunikatu 

na obudowie

Panel sterowania TB 316

Przekonaj się!

Jest naprawdę

mała!

Stojak do 

schładzania

dokumentacji

Okładki miękkie

dosuń do prawej

krawędzi szczeliny

bindującej

Okładki twarde

dosuń do lewej

krawędzi szczeliny

bindującej

* próby wykonano na papierze 80g/m2

cena: 97,-
(brutto: 118,34)

cena: 295,-
(brutto: 359,90)

cena: 675,-
(brutto: 823,50)

www.PolGer.pwh.pl
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NASZA SPECJALNOŚĆ - TWARDE OPRAW Y !!
OOPPUUSS TTEERRSSTTAATTIIOONN 11000000

Profesjonalne i nowoczesne stanowisko do szybkiego oprawiania dokumentów w termookładki standardowe miękkie, ekskluzywne, twarde typu introligatorskiego. Posiada system 
rozpoznawania i automatycznego doboru parametrów oprawy. Wyposażone jest w teflonowane grzałki i stojak do chłodzenia oprawionych dokumentów. Kółka zamontowane do maszyny,
pozwalają na swobodne jej przestawianie. Można oprawiać jednocześnie nawet 2 dokumentacje, każda do 500 kartek.

• oprawia do 1000 kartek* (jednocześnie dwie oprawy po 500 kartek)
• system rozpoznawania i doboru parametrów oprawy dla okładek miękkich i twardych
• duża powierzchnia robocza do przygotowania oprawy
• pojemny stojak do chłodzenia dokumentacji
• stojak z półkami do przechowywania 

nawet 900 okładek
• kółka z blokadą do łatwego 

ustawienia urządzenia
• moc: 2400 W
• wymiary (S/G/W): 

560/500/840 mm 
• waga: 24 kg

UN IKALNE ROZWIĄ ZAN IE

* próby wykonano na  papierze 80g/m2

cena: 1150,-
(brutto: 1403,00)

www.PolGer.pwh.pl
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TERMOBINDOWNICE - materiały eksploatacyjne

* próby wykonano na papierze 80g/m2 **  towary sprzedaje się w pełnych opakowaniach   
***  towar na specjalne zamówienie

format szer. [mm] oprawia* opak. (szt.)** zł/opak. opak. (szt.)** zł/opak.

A4 MINI 15 100 9990 12188
25 2930 3575

A5 MINI 15 - - 25 1895 2312

A4 3 30 100 9990 12188
25 2930 3575

A5 3 30 - - 25 1895 2312

A4 4 40 100 9990 12188
25 2930 3575

A5 4 40 - - 25 1895 2312

A4 6 60 100 9990 12188
25 2930 3575

A5 6 60 - - 25 1895 2312

A4 8 80 100*** 9990 12188
25 2930 3575

A4 10 100 100*** 9990 12188
25 2930 3575

A4 12 120 100*** 9990 12188
25 2930 3575

PRZED NIA  OKŁAD KA  P RZEZROCZYSTA, TYLNA 
W YKONANA Z BŁYSZCZĄCEGO  KARTO NU.
Doskonała prezentacja dokumentacji! Bardzo popularne okładki
używane przez tysiące firm. Okładka przednia z PCV uwydatnia
kolory pierwszej strony oprawionej dokumentacji i chroni ją
przed zabrudzeniem. Tylna część okładki nadaje elegancki
charakter dokumentacji. 
Uwaga! dostępne także w formacie A5. 

format szer. [mm] oprawia* opak. (szt.)** zł/opak.

A4 15 150 25 2950 3599

A4 20 200 25 2950 3599

A4 25 250 25 2950   3599

A4 30 300 25 3220   3928

A4 35 350 25 3220 3928

A4 40 400 25 3220   3928

A4 45 450 25 3380   4124

A4 50 500 25 3380 4124

PRZE DNIA  OK ŁAD KA PRZEZROCZYSTA, TYLNA 
W YKON ANA Z MA TOW EGO  K ARTONU.
Matowa wersja popularnych okładek O•THERMOLUX.
Przezroczysta okładka przednia z PCV uwydatnia kolory pier-
wszej strony oprawionej dokumentacji i chroni ją przed
zabrudzeniem. Tylna część okładki wykonana jest z matowego
kartonu, odpornego na zabrudzenia.

format szer. [mm] oprawia* opak.(szt)** zł/opak.

A4 3 25 10 6950 8479

A4 6 50 10 6950 8479

A4 9 80 10 6950 8479

EKSK LUZY WNE , TWARDE T ERMO OKŁADKI TYPU
IN ROLI GATORSKIE GO. Wykonane z tektury, oklejonej od
zewnątrz wysokiej jakości okleiną o fakturze tkaniny; wewnątrz
wyklejone gładką, białą wyklejką. 
(Czas oprawiania w termobindownicy - ok. 1 min)

Kolory: granatowy, czarny,

zielony, szary, bordowy

Tył - karton skóropodobny.

Kolory: biały, niebieski, 

czerwony, bordowy, 

pomarańczowy, brązowy,

zielony, szary, czarny

format szer. [mm] oprawia* opak** zł/opak.

A4 MINI 15 25 3260 3977

A4 3 30 25 3260 3977

A4 4 40 25 3260 3977

A4 6 60 25 3260 3977

SKÓROP ODOB NA  FAKT URA KARTONU i doskonały
kolor nadają Twojej dokumentacji wyjątkowo elegancki charak-
ter. Folia PCV użyta na przednią część okładki jest idealnie
przezroczysta.

Na specjalne zamówienie dostępne również okładki  8 mm, 10 mm,  12 mm. Zobacz  www.opus.pl

Na specjalne zamówienie dostępne również okładki  mini, 3 mm, 4 mm, 6 mm,
8 mm, 10 mm, 12 mm. Zobacz  www.opus.pl

O•THERMOMAT - okładki wykonane z matowego kartonu i p rzezroczystego PCV

O•THERMOLUX - okładki wykonane 
z błyszczącego kartonu i przezroczystego PCV

O•OFFICE - okładki wykonane 
z kartonu o fakturze skóropodobnej 
i przezroczystego PCV

O•DIPLOMAT - ekskluzywne
twarde okładki typu 
introligatorskiego

O•THERMOLUX - okładki wykonane 
z błyszczącego kartonu i przezroczystego PCV

Na specjalne zamówienie dostępne również okładki w kolorze białym  (3 mm, 6 mm, 9 mm) oraz pozostałe kolory 
w rozmiarze: 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm

www.PolGer.pwh.pl
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format [mm] opak. (szt.)** zł/opak.

A4 20 1287 1570

SAMOPRZYLEPNE PASKI
do wpinania termookładek do segregatora 

format [mm] opak. (szt.)** zł/opak.

25 x 75 24 1175 1434

SAMOPRZYLEPNE PRZEZROCZYSTE
KIESZONKI NA TYTUŁY

opis format [mm] opak. (szt.)** zł/opak.

z rzepem 123 x 123 5 750 915

bez rzepa 123 x 123 5 500 610

SAMOPRZYLEPNE PRZEZROCZYSTE
KIESZONKI NA PŁYTY CD

format [mm] opak. (szt.)** zł/opak.

105 x 90 10 1365    1665

SAMOPRZYLEPNE PRZEZROCZYSTE
KIESZONKI NA DYSKIETKI

format [mm] opak. (szt.)** zł/opak.

150 x 150 12 1535    1873

SAMOPRZYLEPNE PRZEZROCZYSTE
KIESZONKI NA ZAŁĄCZNIKI

format [mm] opak. (szt.)** zł/opak.

60 x 95 20 1365 1665

SAMOPRZYLEPNE PRZEZROCZYSTE
KIESZONKI NA TYTUŁY

aa kk cc ee ss oo rr ii aa
SS--77

SS--1155CD

SS--1133SS--11

LEOwork dzięki regulowanej wysokości blatu jest idealny jako stół roboczy, 
a dzięki rolkom może służyć także do przenoszenia papieru lub maszyn biurowych 
(np. obcinarek, falcerek, dziurkaczy, itp).

• elektroniczny system ciągłej regulacji wysokości stołu 
z wbudowanym akumulatorem (nie wymaga zasilania prądem)

• przełącznik kontrolny pozwalający łatwo podwyższać 
lub obniżać blat roboczy

• wskaźnik stanu baterii
• automatyczne wyłączenie podczas przerw w pracy
• kontrola przeciążenia elektrycznego
• wytrzymały blat (toleruje obciążenie do 50 kg)
• solidna dźwignia ułatwia przesuwanie stołu
• płynnie obracające się rolki z możliwością zablokowania
• dodatkowo przedłużacz oraz przewód zasilający 

do doładowania akumulatora

SSTTOOLLIIKK LLEEOOwwoorrkk

cena: 3145,-
(brutto: 3836,90)

UNIWERSALNY,
REWELACYJNY
STÓŁ ROBOCZY!

www.PolGer.pwh.pl
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NAJTRWALSZY
system bindowania, ponieważ:

• Zarówno okładki, jak i dokumenty

zaciśnięte są w metalowym kanale.

NAJBEZPIECZNIEJSZY
dla dokumentów system bindowania, ponieważ:

• Dokumenty nie są dziurkowane, szyte ani

klejone, a od metalowego kanału odd zie-

lone są okładkami.

Przy pomocy METALBIND można oprawiać

nawet cenne oryginały dokumentów.

NAJBARDZIEJ ELEGANCKI
ponieważ:

• Przednia strona oprawy nigdy nie ulega

deformacji i nie nosi żadnych śladów

działania bindownicy.

• Zachowuje zawsze perfekcyjny wygląd.

Specjalne ograniczniki ułatwiają wycentro-

wanie dokumentów wraz z okładkami,

jak również uniemożliwiają przemieszcza-

nie się stron dokumentacji wzdłuż kanału.

• Bez względu na to, jakiego typu okładek

używasz, metalowy kanał czyni dokumenta-

cję sztywną i pozwala na postawienie

jej pionowo na półce.

NAJBARDZIEJ UNIWERSALNY
ponieważ:

• Przednia i tylna strona okładki oraz kanał

bindujący są dostarczane oddzielnie.

Kanał może być łączony zarówno

z miękkimi okładkami, jak i z najbardziej

eleganckimi, twardymi.

• System METALBIND daje Ci nieograniczone

możliwości indywidualizacji zarówno

okładek, jak i grzbietów dokumentacji.

NAJLEPSZY

SYSTEM OPRAWY

DOKUMENTÓW

I KSIĄŻEK

www.PolGer.pwh.pl
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bbiinnddoowwaanniiee

Włóż kanał do szczeliny bindującej 
i ustaw go w odpowiedniej pozycji

Wyrównaj plik dokumentów 
i włóż pomiędzy okładki

Aby zbindować dokumenty ustaw szczęki
zaciskające w pozycji “gotowy do działa-
nia” przy użyciu poziomej rączki, 
a następnie opuść w dół pionową 
dźwignię, która powoduje zaciskanie
kanału. Jest to łatwe i wymaga jedynie
kilku sekund

Dokumenty, okładki i kanał 
pozostają nienaruszone i mogą 
być ponownie wykorzystane

UWAGA! Szczegółowa instrukcja obsługi na naszej stronie internetowej:   w ww . op us. pl

TT EE RR AA ZZ

ddookkuummeennttaaccjjaa 

jjeesstt oopprraawwiioonnaa 

ii wwyygglląąddaa 

ppeerrffeekkccyyjjnniiee!!

1 2 3

65

3

Po założeniu dokumentacji wraz 
z klinem na szczęki debindujące, 
przesuń kilka razy dźwignię - nastąpi 
otwarcie kanału

2

Aby rozbindować dokumenty 
w środek oprawionej dokumentacji 
włóż klin tak głęboko, 
jak to możliwe

1

Umieść plik dokumentów wraz z okład-
kami w kanale unieruchomionym 
w szczelinie bindującej. Specjalny 
system prowadnic uczyni ten proces
niezwykle łatwym zaś ograniczniki 
w kanale pomogą wycentrować doku-
menty i okładki (system prowadnic 
i ograniczniki w kanale - PATENT OPUS)

Przygotuj do oprawy: dokumenty, 
okładki i odpowiednio dobrany kanał

rroozzbbiinnddoowwaanniiee
JJaakk ooppiissaaćć oopprraawwiioonnee ddookkuummeennttyy??

Samoprzylepne etykiety ozdobne do zadruku na
drukarce lub ksero. Nacięty arkusz A4 zawiera 8 
etykiet. Kolor ramki: srebrny, złoty.  
Opakowanie: 25 arkuszy x 8 szt

Rewelacyjny system wytłaczania 
i nabłyszczania napisów na oprawach 
do dokumentów prezentujemy 
na stronach 46-49

METALBIND SYSTEM
JJaakk oopprraawwiićć ddookkuummeennttaaccjjęę??

4

Ustaw szczęki zaciskające w pozycji
"gotowy do działania" przy użyciu
poziomej rączki. Przesuń rączkę 
maksymalnie w prawą stronę

www.PolGer.pwh.pl
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Wygodna półka

na wkładki bindujące

znajdująca się

z tyłu urządzenia

Skala umożliwia dobór

odpowiedniego kanału

* próby wykonano na papierze 80g/m2

Wnęki na przechowywanie

wkładek bindujących 

i klina debindującego

cena: 835,-
(brutto: 1018,70)

cena: 1155,-
(brutto: 1409,10)

cena: 1895,-
(brutto: 2311,90)
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OOPPUUSS AATTLLAASS 112255
Najprostsza bindownica systemu M ETALBIND oprawiająca do 125 kartek. Solidna konstrukcja 
w metalowej obudowie. Rekomendowana, jako samodzielne urządzenie biurowe bądź dodatkowa
jednostka w punktach usługowych.

• format: A4 
• oprawia do 125 kartek*
• wymiary (S/G/W): 418/269/65 mm
• obudowa: metalowa
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OOPPUUSS AATTLLAASS 115500

Nowoczesne urządzenie systemu M ETALBIND, które oprawia i rozbindowuje dokumenty o grubości

do 150 kartek. Bardzo solidna konstrukcja w metalowej obudowie. Rekomendowane jako urządze -

nie do biura i punktów usługowych.

• format A4 

• oprawia do 150 kartek* 

• wymiary (S/G/W): 418/269/65 mm

• obudowa: metalowa

OOPPUUSS MMBB 330000
Wydajne, solidne i proste w obsłudze urządzenie bindujące i rozbindowujące do systemu 
METALBIND. Szczelina bindująca znajduje się w przedniej części górnej płyty urządzenia, 
co powoduje,  że oprawianie jest bardzo wygodne. 
Pochylenie górnej płyty maszyny pomaga  kontrolować proces bindowania i chroni dokument przed
otwarciem w trakcie oprawiania. 
Prosty mechanizm bindujący umożliwia błyskawiczne przesunięcie szczęk zaciskających do pozycji
pozwalającej rozpocząć pracę oraz oprawić dokumenty zaledwie dwoma ruchami dźwigni.

• format: A4 
• oprawia do 300 kartek*  
• wymiary (S/G/W): 530/270/320 mm 
• obudowa: metalowa
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Połóż ramkę na przystawce
O•FRAME HOLDER, za pomocą
szczypiec włóż czcionki do ramki tak,
aby skomponować odpowiedni tekst

Zamocuj przystawkę IMAGEPRESS 
na zaczepach urządzenia ATLAS 300
IMAGE. Następnie włącz zasilanie 
i ustaw regulator temperatury 
na 100°C

Na tył przystawki nasuń ramkę 
z czcionkami, odczekaj 
1-2 minuty, aż się nagrzeją

Do szczeliny bindującej włóż przednią
okładkę. Upewnij się, że została
włożona „do góry nogami“. Pomiędzy
okładkę i ramkę włóż kawałek folii.
Uchwyt regulujący rozwarcie szczęk
przesuń maksymalnie w prawo

Naciśnij energicznie ramię urządzenia
w dół. Wyjmij wyzłoconą okładkę 
i zdejmij folię

1 2 3 4 5

4  p ate nt y!DWA W  J EDNY M !

* próby wykonano na papierze 80g/m2

Wykorzystując specjalną metalową bazę możesz 

wykonywać nabłyszczenia na okładkach CD

- CDcover - NNOOWWOOŚŚĆĆ!!
Zamocuj okładkę w bazie, ustaw jej położenie 

(dwie standardowe pozycje), a następnie umieść 

bazę w szczelinie bindownicy (dwa możliwe położenia 

w zależności od wybranego miejsca tłoczenia).

Metalowa baza z dziewięcioma wymiennymi wypełnieniami 

(dla każdej szerokości kanału) służąca do wykonywania

nabłyszczeń na kanałach METALBIND przy użyciu urządzenia

Atlas 300 IMAGE. Do współpracy z zestawem 

O•GOLDCHANNEL BASE IP zaleca się stosowanie ramki

O•FRAME 1L5,5  lub 1L9.

cena:   99 00
12 078

cena:   199 00
24278

cena: 2095,-
(brutto: 2555,90)

OOPPUUSS AATTLLAASS 330000 IIMMAAGGEE
Wielozadaniowe urządzenie systemu METALBIND pozwalające na bindowanie 
i rozbindowanie dokumentów oraz wykonywanie tłoczeń i nabłyszczeń na okładkach M ETALBIND 
i CDcover (przy użyciu przystawki IMAGEPRESS). Solidna konstrukcja w metalowej obudowie.
Szczególnie polecane do działów poligraficznych i punktów usługowych - jako bindownica i złociarka. 

• format: A4 
• oprawia do 300 kartek* 
• wymiary (S/G/W): 418/269/65 mm 
• obudowa: metalowa

IIMMAAGGEEPPRREESSSS (tylko w zestawie z  ATLAS 300 IMAGE) 

Przystawka działająca w systemie GOLDCOVER, używana wraz 
z maszyną ATLAS 300 IMAGE. Wykonuje złocenia na twardych 
i miękkich okładkach METALBIND w ustalonej pozycji. 
Nowością jest możliwość wykonywania nabłyszczeń na okładkach 
na płyty CD - CDcover, przy użyciu specjalnej metalowej bazy 
O•CDcover BASE IP (wyposażenie dodatkowe) oraz wykonywanie tłoczeń 
i nabłyszczeń na kanałach 0•CHANNEL przy użyciu specjalnej bazy 
O•GOLDCHANNEL BASE IP (wyposażenie dodatkowe). Przystawka Imagepress 
wykorzystuje większość akcesoriów i elementów wyposażenia systemu GOLDCOVER.
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JJaakk wwyykkoonnyywwaaćć
zzłłoocceenniiaa  

pprrzzyyssttaawwkkąą
IIMMAAGGEEPPRREESSSS??
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OOKKŁŁAADDKKII DDOO OOPPRRAAWW MMEETTAALLBBIINNDD SSTTRR..3366

WWyybbiieerrzz nnaajjooddppoowwiieeddnniieejjsszząą OOPPRRAAWWĘĘ
ddllaa TTwwoojjeejj ddookkuummeennttaaccjjii!!

Przednia ściana 
nigdy nie ulega 
deformacji

Specjalny kształt 
kanału zapewnia 
perfekcyjny wygląd 
dokumentacji

Okładki i kartki są
przytrzymywane 

przez kanał

Tylna ściana kanału 
jest pochylona, 

aby przytrzymywać 
okładki i kartki 

dokumentacji

Kanał jest 
wykończony 

elegancką
okleiną

Strony 
dokumentacji 
nie ulegają 
uszkodzeniu

Specjalne ograniczniki ułatwiają dokładne 
wycentrowanie dokumentów wraz z okładkami

jak również uniemożliwiają przemieszczanie się stron 
dokumentacji wzdłuż kanału

Unikalny , opatentowany system specjalnych 
prowadnic umożliwia umieszczenie dokumentów 

w metalowym kanale

PPAATTEENNTTYY MMEETTAALLBBIINNDD

system 
prowadnic do okładekmetalowy kanałidea oprawy

Miękkie okładki OPUS O•FLEXI COVER tex

Twarde okładki OPUS O•HARD COVER business

Miękkie okładki OPUS O•FLEXI COVER boss

Miękkie okładki OPUS O•UNIVERSAL Miękkie okładki OPUS O•EXCLUSIVE

Miękkie okładki OPUS O•CLEAR COVER classic

Kanały do Metalbind OPUS O•SIMPLE CHANNEL

Kanały do Metalbind OPUS O• CHANNEL classic

Dokumentacja oprawiona SYSTEMEM METALBIND

Twarde okładki OPUS O•HARD COVER classic

Twarde okładki OPUS O•HARD COVER classic
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format opak. (kpl.)* zł/opak.*

Folia przezroczysta z paskiem z okleiny 

w kolorach: czarnym, szarym, zielonym, A4 10

granatowym, bordowym

36

33 00 40 26

wys. [mm] szer. [mm] opak. (kpl.)* zł/opak.*

304 212 10 69 90 85 28

T WAR DE  OK ŁA DKI POKRYT E OKLEI NĄ W KOLORZE
SR EB RNY M w rozmiarze 304 x 212 mm.
Zaprojektowane do użycia z kanałem O•SIMPLE 
CHANNEL A4 (304 mm).

zł/opak.: 995 12 14długość: 297 mm opakowanie: 100 szt.*

SA MOP RZYLE PNE  PASKI WYPEŁNIAJĄC E umożliwiają oprawę mniej niż 
10 kartek. Wystarczy przykleić je do kanału i wsunąć kartki.

Oprawa np. okładką O•CLEAR
i O•UNIVERSAL oraz kanałem 

O•SIMPLE CHANNEL

Oprawa kanałem O•SIMPLE CHANNEL
bez okładek - np. archiwizacja 

czasopism posiadających własne 
okładki

Oprawa okładkami twardymi np.
O•HARD COVER classic

i kanałem O•CHANNEL classic

Oprawa okładkami przezroczystymi
O•CLEAR COVER classic

i kanałem O•CHANNEL classic

ZASADA DOBORU KANAŁU DO OPRAW METALBIND 

rozmiar kanału (mm)

5

7

10

13

16

20

24

28

32

ilość oprawianych kartek (80g/m2)

35

60

90

120

150

190

220

260

300

KOMPLE T SK ŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓC H PRZEZRO-
CZYS TYCH OKŁA DE K: PRZEDNIEJ I TYLNEJ
(PARA) . Rozmiar 304 x 212 mm. Do użycia z O•CHANNEL
classic A4 (304 mm).

*  towary sprzedaje się w pełnych opakowaniach

OKŁADKI METALBIN D

W systemie METALBIND możesz wykorzystywać zarówno bardzo eleganckie okładki twarde (np. O•HARD COVER classic), jak i miękkie 
(np. O•CLEAR COVER classic). Można również łączyć samodzielne kanały (O•SIMPLE CHANNEL) z tanimi przezroczystymi lub kartonowymi
okładkami miękkimi (np. O•CLEAR, O•UNIVERSAL itd.). Różnorodność materiałów systemu METALBIND jest nieporównywalna z innymi 
systemami bindującymi.

Kolory: biały, bordowy, format opak. (kpl.)* zł/opak.*

niebieski, czarny A4 25 98 75 120 48

MIĘKKIE  O KŁA DKI O FAKTURZE SKÓ RKI
POMARAŃC ZY , wyjątkowo odporne na zabrudzenia 
i zawilgocenia. Do użycia z kanałem O•SIMPLE 
CHANNEL A4 (304 mm).

Kolory: czerwony, zielony, format opak. (kpl.)* zł/opak.*

niebieski, czarny A4 25 98 75 120 48

MIĘ KKIE  OKŁA DKI O  FAKTURZE SIATE CZKI ,
wyjątkowo odporne na zabrudzenia i zawilgocenia.
Do użycia z kanałem O•SIMPLE  CHANNEL A4 (304 mm).

Rodzaje opraw Metalbind

wys. [mm] szer. [mm] opak. (kpl.)* zł/opak.*

304 423 10 75 50 92 11

304 212 10 44 00 53 68

217 151 10 39 50 48 19

217 300 10 57 50 70 15

TWA RDE OKŁ ADK I POKRYTE OKLE INĄ O FAKTURZE
SKÓRO PODOB NEJ. Kolory: czarny, czerwony, granatowy.
Do użycia z kanałem O•CHANNEL MUNDIAL.

wys. [mm] szer. [mm] opak. (kpl.)* zł/opak.*

304 423 10 139 50 170 19

304 212 10 64 50 78 69

217 151 10 57 50 70 15

217 300 10 89 50 109 19

TWA RDE OKŁ ADK I POKRYTE OKLE INĄ O FAKTURZE
LNIANEJ  T KANINY. Kolory: czarny, szary, zielony, granatowy
i bordowy. Do użycia z kanałem O•CHANNEL CLASSIC.

format opak.* zł/opak. opak.* zł/opak.

ECONOMY przezroczysta, bezbarwna A4 100 25

STANDARD przezroczysta, bezbarwna A4 100 25

STANDARD przezroczysta, bezbarwna A3 100

A4 100 25

OKŁADKA Z PRZEZROCZYSTEJ FOLII OPUS
- bezbarwna lub kolorowa - umożliwia wyeksponowanie 
pierwszej strony dokumentacji. Najczęściej stosowana jako
okładka przednia lub jako przekładki wewnątrz dokumentacji.

957 1168

1092 1332

1300 1586

2828    3450

3557    4340

6963 8495

4172    5090STANDARD przezroczysta: zielona,

czerwona, niebieska, żółta, brązowa

format opak.* zł/opak. opak.* zł/opak.

A4 100 4033 4920 25 1230 1501

A3 100 7880 9614 _ _

kolory: 

Biały, czarny, czerwony, szary,  

niebieski, pomarańczowy, 

brązowy, bordowy, zielony,

jasnoniebieski (kolor jasno-

niebieski tylko w formacie A4)

format opak. (szt.)* zł/opak.

Karton zwykły, biały A4 100

Karton zwykły, biały A3 100

OKŁA DKI O•P OP ULAR to nasza odpowiedź na potrzebę
ładnej oprawy w niskiej cenie. 

2287 2790

4566 5570

OKŁADKI KARTONOWE O FAKTURZE SKÓROPODOBNEJ.
Bardzo eleganckie i trwałe.

format opak.* zł/opak. opak.* zł/opak.

A4 100 3459 4220 25 1030 1257

A4 100 4385 5350 25 1330 1623

OK ŁAD KI Z BŁYS ZCZĄCEGO K ARTONU 
EXCLU SIVE  w szerokiej gamie kolorów.

kolory:

Błyszczący, biały

Błyszczący: zielony,

czerwony, niebieski, żółty,

czarny
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Kanały do użycia z okładkami miękkimi w formacie A4 (297 x 210 mm). Kolor: biały, szary i czarny 

długość rozmiar [mm] opak

[mm] 5 7 10 13 16 20 24 28 32 (szt.)*

297

210

37

METALBIN D
KANAŁY DO OP RAW

*  towary sprzedaje się w pełnych opakowaniach   
**  towar na specjalne zamówienie

Kanały do użycia z okładkami twardymi w formacie A4 (304 x 212 mm).
Kolor: biały, szary, czarny, granatowy, bordowy, zielony 

długość rozmiar [mm] opak.

[mm] 5 7 10 13 16 20 24 28 32 (szt.)*

304 2534 25

41 79

37 50

45 75

39 50

48 19

41 50

50 63

44 75

54 60

47 50

57 95

50 00

61 00

52 50

64 05

55 00

67 10

25

25

29 00

35 38

31 00

37 82

32 25

39 35

34 25

41 79

36 50

44 53

37 50

45 75

39 00

47 58

41 00

50 02

43 00

52 46

28 00

34 16

30 00

36 60

31 00

37 82

33 00

40 26

35 50

43 31

36 50

44 53

38 00

46 36

40 00

48 80

42 00

51 24

LAKIE ROW ANY KA NA Ł ME TALOWY o długości 297 lub 210 mm.

Kanały do użycia z okładkami twardymi O•HARD COVER classic.
Kolory: czarny, szary, zielony, granatowy, bordowy

długość rozmiar [mm] opak.

[mm] 5 7 10 13 16 20 24 28 32 (szt.)*

304

217

514 75 18 00 15 25 18 61

514 50 17 69 15 00 18 30

LAKIE ROW ANY KA NA Ł ME TALOWY o długości 304 mm.

KANAŁ ME TAL OWY  PO KRY T Y OKLEINĄ O FA KT URZE TKANIN Y.
Długość 304 lub 217 mm. 

Kanał O•CHANNEL classic jest wyposażony 
w ogranicznik pozwalający na idealne 
wyrównanie kartek w oprawach.
Element opatentowany

KKAANNAAŁŁ ZZ OOGGRRAANNIICCZZNNIIKKIIEEMM

Kanał O•SIMPLE CHANNEL - bez ogranicznika
pozwalający na oprawianie dowolnych formatów

KKAANNAAŁŁ BBEEZZ OOGGRRAANNIICCZZNNIIKKAA

Kanały do użycia z okładkami twardymi O•HARD COVER mundial.
Kolory: czarny, granatowy, czerwony

długość rozmiar [mm] opak.

[mm] 5 7 10 13 16 (szt.)*

304

217

516 90 20 62 18 75 22 88

16 25 19 83 18 00 21 96 5

KANAŁ ME TALO WY  PO KRY TY OKLEINĄ O FAKT URZE 
SKÓR OPO DO BNE J. Długość 304 lub 217 mm.
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C•BIND SYST EM

TRADYCYJNY system oprawy

kanałowej C•BIND jest polecany

szczególnie do biur ze względu

na wyjątkową łatwość używania

materiałów eksploatacyjnych.

TRADYCYJNY
SYSTEM
OPRAWY
KANAŁOWEJ
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Wygodna dźwignia

wstępnego ustawiania

szerokości szczeliny

do zaciskania kanałów

Zaczepy na klin

rozwierający

metalowy kanał

Zaczepy na klin

rozwierający

metalowy kanał

Miejsce na przecho-

wywanie wkładek

bindujących i klina

debindującego

* próby wykonano na papierze 80g/m2

cena: 1255,-
(brutto: 1531,10)

cena: 1995,-
(brutto: 2433,90)

NADAJ

INDYWIDUALNY
CHARAKTER
OPRAWIONEJ
DOKUMENTACJI
UŻYWAJĄC

CZCIONEK I MATRYC
SYSTEMU

OOPPUUSS CCBB 115500

Najprostsza na rynku bindownica C•BIND, oprawiająca dokumentacje do 150 kartek we wszys -
tkie rodzaje okładek kanałowych systemu C•BIND. Charakteryzuje się wyjątkową trwałością,
niezawodnością i komfortową obsługą.

• format: A4, A3 (kanał na krótszym boku) 
• oprawia do 150 kartek*
• oprawa po 1-krotnym ruchu dźwignią
• możliwość rozwarcia kanału 

i odzyskania kartek
• metalowa obudowa i dźwignia
• wymiary (S/G/W): 418/269/65 mm

OOPPUUSS CCBB 330000

Profesjonalne urządzenie do wykonywania ekskluzywnych opraw typu introligatorskiego 
C•BIND. Metalowa obudowa i prosta, solidna konstrukcja sprawiają, że bindownica jest 
wygodna w użytkowaniu, trwała i praktyczna. Jest unikalnym urządzeniem na rynku ze względu na
najwyższą wydajność i niską cenę.

• format: A4, A3 (kanał na krótszym boku) 
• oprawia do 300 kartek*
• oprawa po 1-krotnym ruchu dźwignią
• możliwość rozwarcia kanału i odzyskania kartek
• wymiary (S/G/W): 530/270/320 mm 
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* towary sprzedaje się 
w pełnych opakowaniach   

** towar na specjalne   
zamówienie

C•BIND -  mmaatteerriiaałłyy eekkssppllooaattaaccyyjjnnee

format rozmiar [mm] zł/szt.

A4 5-16 (AA-C)

A4 20-32 (D-G)

A3** (AA-G)

735 897

795 970

995 1214

T WARD E OK ŁADKI PO KRYTE OKLE IN Ą 
O FAK TURZE  TKANIN Y LN OPOD OBN EJ . 
Kolory: czarny, szary, zielony, granatowy, bordowy

format rozmiar [mm] zł/szt.

5-16 (AA-C)

20-32 (D-G)

399 487

425 519

MIĘK KIE  O KŁADKI PO KRYTE OKLE INĄ 
O FAK TURZE  LN OPO DOB NEJ .** 
Kolory: czarny, szary, niebieski, bordowy

format rozmiar [mm] zł/szt.

5-32 (AA-G) 315 384

MI ĘK KIE  O KŁA DK I WYK ON ANE  Z BŁYSZ CZ ĄCEG O
KA RT ONU . Kolor: biały

A4

format rozmiar [mm] zł/szt.

5-16 (AA-C)

20-32 (D-G)

425 519

455 555

MIĘ KKI E OKŁAD KI Z PRZEDNIĄ  S TRO NĄ W YKO -
NANĄ Z PR ZEZROC ZYST EJ FOLII , T YŁ  - K ART ON
(faktura jak Softplain). Kolory kartonu: czarny, szary, zielony,
niebieski, granatowy, bordowy

A4

format rozmiar [mm] zł/szt.

5-32 (AA-G) 995 1214

TW AR DE,  EKS KLU ZY WNE  OKŁ ADK I, dzięki którym
dokumentacja nabiera większego prestiżu.
Kolory kar tonu: czarny, zielony, granatowy i bordowy

A4

format rozmiar [mm] zł/szt.

5-32 (AA-G) 995 1214

TW AR DE OK ŁAD KI W YKO NANE Z OKL EINY  
IM ITUJ ĄCEJ  S KÓRĘ  A LIG ATORA . Kolor: niebieski

A4

długość [mm] opak. (szt.)* zł/opak.*

297 100 995 1214

SA MOP RZ YLE PNE PASKI WYP EŁ NIA JĄCE.
Umożliwiają oprawę mniej niż 10 kartek. Wy starczy przykleić 
je do kanału i wsunąć kartki.

kolor ramki opak. (ark.)* zł/opak.*

srebrny

złoty 2500 3050

SA MOP RZ YLE PNE ET YKIET Y OZDO BNE
do zadruku na drukarce lub ksero. Nacięty arkusz A4 zawiera 
8 etykiet.

25

ZASADA DOBORU KANAŁU DO OPRAW C•BIND

rozmiar kanału (mm)

5 mm (AA)

10 mm (A)

13 mm (B)

16 mm (C)

20 mm (D)

24 mm (E)

28 mm (F)

32 mm (G)

ilość oprawianych kartek (80g/m2)

okładka miękka 15-40

okładka twarda 20-40

41-90

91-120

121-145

146-185

186-230

231-265

266-300

A4
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SYSTEM GOLDCOVER

jest opracowaną przez OPUS metodą wykony -
wania tłoczeń i nabłyszczeń na twardych
i miękkich okładkach, metalowych kanałach
z okleiną oraz na okładkach CDcover
będących nowością w ofercie firmy OPUS.

W PROSTY SPOSÓB

w urządzeniu GOLDPRESS 4+ oraz
Masterpress 01 można wykonać
nabłyszczanie:

•dowolnego indywidualnego napisu

za pomocą czcionek O•FONT

•najczęściej stosowanych nagłówków

za pomocą matryc O•FONT ABSOLWENT

•logo, herbu, znaku, itd. za pomocą

indywidualnej matrycy oraz ramki

O•FRAME MATRIX

ZASTOSOWANIE

•W PRACY:

oferty handlowe, materiały reklamowe,

umowy, menu, cenniki, materiały konferen-

cyjne, ekspertyzy, instrukcje obsługi, plany,

raporty, materiały szkoleniowe, biuletyny,

teczki kadrowe, procedury, dokumenty

archiwalne, czasopisma fachowe, książki...

•W SZKOLE:

prace dyplomowe, licencjackie, magister-

skie, kroniki szkolne, albumy, dyplomy, listy

gratulacyjne...

•W DOMU:

przepisy kulinarne, czasopisma, książki,

albumy, kroniki rodzinne...

SYSTEM
TŁOCZENIA,
NABŁYSZCZANIA
LOGOTYPÓW
I TEKSTÓW
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Obcinarka do folii System regulacji umożli-
wiający idealne ułożenie
okładek pod matrycą
(głowicą)

Elektroniczny panel
sterowania

Kółka umożliwiające łatwe
przemieszczanie stołu
roboczego

Szuflada na czcionki i akcesoria

Do nabłyszczeń na grzbie-
tach CDcover wykorzystu-
jemy wyłącznie czcionki
3.2 mm i ramkę 3L3,2

Nabłyszczanie na
okładkach na CD/DVD -
CDcover

Nabłyszczanie na
okładkach do opraw
dokumentów

WW ooffeerrcciiee rróówwnniieeżż uurrzząąddzzeenniiee bbiinndduujjąąccoo -- ttłłoocczząąccee OOPPUUSS AATTLLAASS 330000 IIMMAAGGEE.. DDookkłłaaddnnyy ooppiiss nnaa ssttrr.. 3344 kkaattaalloogguu..

cena: 625,-
(brutto: 762,50)

cena Goldpress 4+: 2525,- (brutto: 3080,50)

cena O•Stand: 525,- (brutto: 640,50)

OOPPUUSS PPaallmmPPRREESSSS 0011
Jedyne tego typu urządzenie na świecie! Lekkie i małe, mające większość cech uniwersalnej 
„złociarki“! Dzięki niemu wytłoczysz i nabłyszczysz logo, nagłówek czy tekst reklamowo-
informacyjny na okładkach METALBIND (okładki O•HARD COVER business i O•ART 
oraz okładki na CD/DVD - CDcover). To nowość w ofercie OPUS!
Dotychczas tego typu nabłyszczenia wykonywano jedynie za pomocą większych urządzeń 
GOLDPRESS 4+ i ATLAS 300 IMAGE.

OOPPUUSS GGOOLLDDPPRREESSSS 44++
Innowacyjne, trwałe i proste w obsłudze urządzenie do tłoczenia i nabłyszczania napisów na
twardych i miękkich okładkach, na pokrytych okleiną kanałach metalowych systemu 
METALBIND oraz na okładkach CDcover.  
Urządzenie polecane do okładek A4 (możliwość tłoczenia na większych formatach 
po usunięciu ograniczników).

• grzałki sterowane mikroprocesorem
• czytelny panel sterowania z wyświetlaczem 
• skale przymiarowe
• licznik wykonanych tłoczeń
• pomiar czasu złocenia z sygnalizacją jego 

zakończenia 
• metalowa obudowa z pojemną 

szufladą na akcesoria
• ramka O•FRAME 2L9, 4 czcionki testowe 

„O-P-U-S“ 9 mm i zestaw narzędzi - GRATIS!

OOPPUUSS OO••SSTTAANNDD
Profesjonalny, metalowy stół roboczy do wykorzystania 
z dowolnym urządzeniem do oprawy dokumentacji lub 
do wykonywania nabłyszczeń. Posiada półki do przechowywania 
np. okładek oraz obszerną szufladę na akcesoria np. grzbiety, kanały, 
paski wypełniające, pojemniki na czcionki O•CONTAINER

• wymiary stołu: 500 x 560 mm
• wysokość blatu roboczego z kółkami: 87 cm
• kółka z blokadą ułatwiające ustawienie 

stołu w dogodnym miejscu
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LLooggoo wwyyttłłoocczzoonnee pprrzzyy ppoommooccyy uurrzząąddzzeenniiaa GGoollddpprreessss 44++

RREEZZUULLTTAATT JJEESSTT FFAANNTTAASSTTYYCCZZNNYY!!

JJaakk wwyykkoonnyywwaaćć 
ttłłoocczzeenniiaa
ii nnaabbłłyysszzcczzeenniiaa  
pprrzzyy ppoommooccyy
uurrzząąddzzeenniiaa
GGOOLLDDPPRREESSSS 44++??

Skomponuj własny tekst używając
ramki O•FRAME i zestawu 

czcionek O•FONT

1

Aby przygotować urządzenie do pracy:
- ustaw odpowiednią temperaturę

- zainstaluj ramkę z tekstem 
pod głowicą tłoczącą

2

Wsuń pod głowicę tłoczącą 
okładkę ...

3

lub pokryty okleiną kanał 
O•CHANNEL classic, umieszczony 

dodatkowo na podkładce 
O•GOLDCHANNEL BASE GP 

4

Umieść folię nabłyszczającą O•FOIL
pomiędzy ramką 

a okładką lub kanałem

5

Przesuń w dół dźwignię urządzenia

6 7

!
OOPPUUSS MMAASSTTEERRPPRREESSSS 0011

BEZKONKURENCYJNA MASZYNA ZŁOCĄCA!
Nie wymaga regulacji! Zawsze gotowa do tłoczenia na pojedynczej kartce lub na całej książce
Unikalny sposób układania wyzłacanego tekstu
Powierzchnia tłoczenia: A4 (218 x 308 mm)

POLECANA DO PROFESJONALNEGO UŻYCIA

• Napięcie: 230V / 50Hz (110V na zamówienie)
• Maksymalny pobór mocy: 1800 W
• Średni pobór mocy: 400 W
• Powierzchnia grzałki: A4 (218 x 308 mm)
• Maksymalne wypełnienie matrycy: 50%
• Waga urządzenia netto: 100 kg
• Konstrukcja: prasa wysięgowa z automatycznym dojściem 

do tłoczonego/złoconego materiału
• Regulacja siły tłoczenia
• Możliwość ustawienia matrycy w poprzek i wzdłuż powierzchni roboczej
• Prześwit pomiędzy stołem roboczym a matrycą: ok. 30 mm
• Temperatura pracy: 50 – 150 °C, regulacja co 1 °C
• Tryby pracy: °C lub F
• Liczba języków: 2 (polski i angielski)

WYPOSAŻENIE STEROWNIKA MIKROPROCESORA:
• Wyświetlacz LCD (język polski lub język angielski)
• Odliczanie czasu tłoczenia
• Licznik wykonanych tłoczeń odliczający w górę lub w dół, 

z możliwością korygowania bieżącej wartości
• Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia serii
• Jednoczesne wyświetlanie temperatury zadanej i aktualnej
• Możliwość zapisania 10 programów o różnych parametrach tłoczenia 

(czas i temperatura) wraz z opisem w menu programów
• Licznik ogólnej liczby wykonanych tłoczeń
• Automatyczne przewijanie folii po wykonaniu złocenia

WYPOSAŻENIE FABRYCZNE:
• stolik z półkami na materiały eksploatacyjne
• 1 ramka zbiorcza (możliwość instalowania matryc 

lub dowolnej kombinacji ramek jednoliniowych)
• 5 ramek jednoliniowych na czcionki 9 mm
• 5 ramek jednoliniowych na czcionki 5,5 mm
• 5 ramek jednoliniowych na czcionki 4 mm

Elektroniczny wyświetlacz 10-cio stopniowa 
regulacja siły tłoczenia

Wnęka z krążkami 
regulacyjnymi

cena: 11500,- (brutto: 14030,00)
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Zestawy czcionek do urządzeń systemu 
GOLDCOVER są dostępne w czterech 
wielkościach: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm 
i 9 mm oraz czterech krojach: Standard, Serif,
Serif Italic i Block.  Zawartość zestawów 4 mm 
i 5,5 mm została przygotowana z myślą o tek -
stach pisanych małymi literami, z użyciem liter
wielkich tylko do rozpoczynania zdań i jako 
pierwsze litery imion i nazwisk. 
Zestawy 9 mm składają się z wielkich liter 
(kapitaliki). Ich przeznaczeniem są nagłówki 
i tytuły na okładkach.
Zestawy 3,2 mm polecamy do tłoczeń na okład -
kach CDcover i grzbietach tych okładek 
(zawierają tylko wielkie litery).

W naszej ofercie znajdują się 23 wersje językowe
alfabetu łacińskiego, a także cyrylica, alfabet
grecki, arabski oraz czcionki hebrajskie -
szczegóły oraz ceny na :

www.opus.pl

ZZEESSTTAAWWYY CCZZCCIIOONNEEKK

LATIN STANDARD 9 mm

SERIF 9 mm

SERIF  ITALIC 9 mm

BLOCK 9 mm

STANDARD 5,5 mm
cena od: 199,- (brutto: 242,78)

Zestaw matryc - słów pisanych czcionką Times do urządzenia GOLDPRESS 4+ (z ramką
O•FRAME 2L9), do urządzenia MASTERPRESS  01 (z ramką 3L9). Wysokość liter 12 mm.
W zestawie słowa: PRACA, LICENCJACKA, DYPLOMOWA, MAGISTERSKA, DOKTORSKA,
ROZPRAWA.

ZZEESSTTAAWWYY MMAATTRRYYCC DDOO UURRZZĄĄDDZZEEŃŃ MMAASSTTEERRPPRREESSSS 0011 II GGOOLLDDPPRREESSSS 44++

Zestaw matryc - słów pisanych czcionką Standard do urządzenia GOLDPRESS 4+ (z ramką
O•FRAME 2L9), do urządzenia MASTERPRESS 01 (z ramką 3L9). Wysokość liter 12 mm.
W zestawie słowa: PRACA, MATURALNA, LICENCJACKA, DYPLOMOWA, MAGISTERSKA,
INŻYNIERSKA, DOKTORSKA, ROZPRAWA, CENNIK, DYPLOM, UMOWA.

aa kk cc ee ss oo rr ii aa  dd oo  ss yy ss tt ee mm uu  GG oo ll dd cc oo vv ee rr

KKOOMMPPLLEETTYY ZZEESSTTAAWWÓÓWW CCZZCCIIOONNEEKK

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów proponujemy Państwu zakup zestawów czcionek w pakietach.
Komplety zostały stworzone, aby ułatwić klientowi wybór właściwych pudełek. Założyliśmy, że do  swobodnego
posługiwania się czcionkami w ramach danego języka potrzebnych jest 5 pudełek:

• podwójny zestaw O.FONT LATIN
• podwójny zestaw O.FONT LATIN wersja narodowa (zawiera tylko czcionki narodowe)
• pojedynczy zestaw cyfr i znaków specjalnych O.FONT SPEC-NUM

cena: 399,- (brutto: 486,78) cena: 399,- (brutto: 486,78)

cena od: 379,- (brutto: 462,38)           Ceny poszczególnych zestawów na www.opus.pl
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Specjalna folia do nabłyszczania
w kolorach: złotym i srebrnym 
(błyszcząca) oraz zielonym, niebieskim, 
bordowym, czarnym i białym (matowa).
Dostępna w arkuszach: 9 x 18 cm,
pakowanych po 200 szt. 
UWAGA! Folii w kolorze złotym i srebrnym 
nie polecamy do tłoczeń na okładkach 
O•HARD COVER business i CDcover
laminowanych.

Specjalna folia do wykonywania
nabłyszczeń na okładkach O.HARD COVER
mundial.
Dostępna  w kolorach: złotym i srebrnym
(błyszcząca). 
Arkusze: 9 x 18 cm, pakowane po 200 szt.

Specjalna folia do nabłyszczania okładek
O.HARD COVER business, O.FLEXI COVER
tex, O.FLEXI COVER boss i twardych
okładek CDcover laminowanych lub
w okleinie business. 
Dostępna w kolorach: złotym i srebrnym
(błyszcząca). 
Arkusze: 9 x 18 cm, pakowane po 200 szt.

Specjalna folia do nabłyszczania, 
dostępna w kolorze srebrnym 
i złotym, pakowana w rolkach: 
18 cm x 122 m. 
UWAGA! Nie polecamy do tłoczeń na 
okładkach O•HARD COVER business 
i CDcover laminowanych (więcej informacji 
na stronie www.opus.pl).

FFOOLLIIEE NNAABBŁŁYYSSZZCCZZAAJJĄĄCCEE OOPPUUSS

Srebrna
18 cm x 122 m
cena za rolkę:

59,- (brutto: 71,98)

Złota
18 cm x 122 m 
cena za rolkę:

56,- (brutto: 68,32)

Kolorowa (matowa)
cena za opakowanie:

29,95 (brutto: 36,54)

Złota, srebrna (błyszcząca)
cena za opakowanie:

22,95 (brutto: 28,00)

Złota, srebrna (błyszcząca) cena
za opakowanie:

29,95 (brutto: 36,54)

Złota, srebrna (błyszcząca)
cena za opakowanie:

22,95 (brutto: 28,00)

Podstawka pod ramki do czcionek 
(przystosowana do wszystkich zestawów O•FONT).

Pojemnik na czcionki 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm lub 9 mm.Taśma samoprzylepna do montażu indywidualnej 
matrycy do bazy O•MATRIX BASE GP.

Pojemnik na komplety czcionek O•FONT NATIONAL 
MASTER SET 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm lub 9 mm.

Stojak do składowania pojemników na czcionki 
oraz pojemników na komplety czcionek. 

Posiada zaczep do zawieszenia pęsety i śrubokręta 
oraz uchwyt do zawieszenia ramki na czcionki.

cena: 12,- (brutto: 14,64)

cena: 19,- (brutto: 23,18) cena: 249,- (brutto: 303,78)

cena: 60,- (brutto: 73,20)

cena: 199,- (brutto: 242,78)

www.PolGer.pwh.pl
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Potrójna ramka do tłoczeń przy użyciu
czcionek 5,5 mm i 4 mm. 
UWAGA! Ramka przeznaczona tylko 
do urządzenia PALMPRESS 01.

Potrójna ramka do tłoczeń przy użyciu
czcionek 9 mm i 4 mm.

Specjalna ramka do tłoczeń wykonywanych
za pomocą matryc indywidualnych
O•MATRIX (27x180 mm) i tekstu ułożonego 
z czcionek 4 mm.

Baza do przyklejenia indywidualnej matrycy - 
do użycia z O•FRAME MATRIX 
(10 szt. w opak.).

Zestaw akcesoriów do wykonywania tłoczeń
na kanałach okładek wykonanych w sys-
temach: METALBIND, C-BIND i CHANNEL-
BIND. Zestaw składa się z metalowej bazy 
i nakładek w wielkości odpowiadającej 
szerokości kanału. Do użycia z ramkami:
1L5,5; 1L9 i urządzeniem Goldpress 4+.

Specjalny zestaw do wykonywania
nabłyszczeń na ozdobnych okładkach 
na CD/DVD - CDcover i grzbietach 
tych okładek przy użyciu urządzenia 
GOLDPRESS 4+. 
Szczegółowy opis - patrz: www.opus.pl

cena: 199,- (brutto: 242,78)

cena: 50,- (brutto: 61,00)

cena: 199,- (brutto: 242,78)

RRAAMMKKII DDOO CCZZCCIIOONNEEKK ddoo uurrzząąddzzeenniiaa GGOOLLDDPPRREESSSS 44++ cena: 120,- (brutto: 146,40)

Potrójna ramka do tłoczeń przy użyciu
czcionek 4 mm.

Potrójna ramka do tłoczeń przy użyciu
czcionek 3,2 mm.

Potrójna ramka do tłoczeń przy użyciu
czcionek 5,5 mm.

Pojedyncza ramka do tłoczeń przy użyciu
czcionek 9 mm. Zalecana do tłoczeń na
kanałach (przy użyciu O•GOLDCHANNEL 
BASE IP lub GP).

Pojedyncza ramka do tłoczeń przy użyciu
czcionek 5,5 mm. Zalecana do tłoczeń na
kanałach (przy użyciu O•GOLDCHANNEL
BASE IP lub GP).

Podwójna ramka do tłoczeń przy użyciu
czcionek 9 mm i zestawu ABSOLWENT.
UWAGA! Także w wersji MINI do urządzenia 
PALMPRESS 01.

RRAAMMKKII DDOO MMAATTRRYYCC II CCZZCCIIOONNEEKK ddoo uurrzząąddzzeenniiaa GGOOLLDDPPRREESSSS 44++     cena: 120,-

Ramka służąca do instalacji indywidualnie
przygotowanej matrycy O•MATRIX 
(36X180 mm).

RRAAMMKKII DDOO CCZZCCIIOONNEEKK ddoo uurrzząąddzzeenniiaa PPAALLMMPPRREESSSS 0011 cena: 99,- (brutto: 120,78)

Potrójna ramka mini do tłoczeń przy użyciu
czcionek 3,2 mm.

Potrójna ramka mini do tłoczeń przy użyciu
czcionek 5,5 mm.

Podwójna ramka do tłoczeń przy użyciu
czcionek 9 mm i zestawu ABSOLWENT.
Wersja mini.

AAKKCCEESSOORRIIAA DDOO TTŁŁOOCCZZEEŃŃ NNAA KKAANNAAŁŁAACCHH 
II OOKKŁŁAADDKKAACCHH CCDDCCOOVVEERR ddoo uurrzząąddzzeenniiaa GGOOLLDDPPRREESSSS 44++ 

(brutto: 146,40)
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MMAATTRRYYCCEE IINNDDYYWWIIDDUUAALLNNEE

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach:

cena netto/brutto
Matryce do urządzenia GOLDPRESS 4+: 

• O.MATRIX 50 X 180 mm 249,00  / 303,78
• O.MATRIX 80 x 110 mm 299,00  / 364,78
• O.MATRIX 36 x 180 mm 199,00  / 242,78
• O.MATRIX 27 x 180 mm 199,00  / 242,78
• O.MATRIX 17 x 180 mm 120,00  / 146,40
• O.MATRIX 11.5 x 180 mm 120,00  / 146,40
• O.MATRIX 7.5 x 180 mm 120,00  / 146,40

Matryce do urządzenia PALMPRESS 01:
• O.MATRIX 50x100 PP 179,00  / 218,38

PPOOJJEEDDYYNNCCZZEE RRAAMMKKII           ddoo uurrzząąddzzeenniiaa MMAASSTTEERRPPRREESSSS 0011

DDOO CCZZCCIIOONNEEKK cena: 120,- (brutto: 146,40)

Komplet 5 ramek jednoliniowych umożliwiających
komponowanie tekstu za pomocą czcionek 3,2mm.

Komplet 5 ramek jednoliniowych umożliwiających
komponowanie tekstu za pomocą czcionek 4 mm.

Komplet 5 ramek jednoliniowych umożliwiających
komponowanie tekstu za pomocą czcionek 5 mm.

Komplet 5 ramek jednoliniowych umożliwiających
komponowanie tekstu za pomocą czcionek 9 mm.

Matryce do urządzenia MASTERPRESS 01: 
• O.MATRIX MP 210 x 309 mm 1995,00  / 2433,90
• O.MATRIX MP 174 x 174 mm 1495,00  / 1823,90
• O.MATRIX MP 100 x 174 mm 995,00  / 1213,90
• O.MATRIX MP 50 x 174 mm 249,00  / 303,78

Nabłyszczenia urządzeniem Masterpress można wykonywać również przy pomocy matryc
indywidualnych do Goldpressa i Palmpressa, trzeba jednak użyć do tego celu prowadnic
O.MATRIX FRAMEWORK MP oraz bazy O.Matrix Base MP.

Prowadnice do matryc do urządzenia 
złocąco-tłoczącego MASTERPRESS 01.

AAKKCCEESSOORRIIAA ddoo uurrzząąddzzeenniiaa MMAASSTTEERRPPRREESSSS 0011

Ramka zbiorcza z podstawkami 
umożliwiająca instalowanie matryc 
lub dowolnej kombinacji ramek 
jednoliniowych.

Baza do przyklejenia indywidualnej 
matrycy - do użycia z O•MATRIX Framework MP
(10 szt. w opak.).

Zestaw akcesoriów do wykonywania 
tłoczeń na kanałach okładek wykonanych 
w systemach: METALBIND, C-BIND 
i CHANNELBIND. Do użycia z urządzeniem
MASTERPRESS 01.

WWYYKKRROOJJNNIIKKII ddoo uurrzząąddzzeenniiaa MMAASSTTEERRPPRREESSSS 0011

Wykrojnik o powierzchni mniejszej 
od A5 (210 x 148,5 mm)

Wykrojnik o powierzchni większej 
od A5 (210 x 148,5 mm) i mniejszej 
od A4 (297 x 210 mm)

JJaakk pprrzzyyggoottoowwaaćć pprroojjeekktt mmaattrryyccyy iinnddyywwiidduuaallnneejj??
• Zdecyduj jaka powinna być wielkość elementu, który chcesz nabłyszczać i dopasuj 

go do właściwej matrycy tak aby był on co najmniej o 2 mm mniejszy niż powierzchnia  
matrycy. Całkowita powierzchnia nabłyszczania nie może przekraczać +/- 20 cm 2.

• Przyślij plik z Twoim projektem. Akceptujemy wszystkie formaty wektorowe (cdr, eps,
ai, pdf) jak również bitmapy (jpg, tiff, bmp, psd)

• Pamiętaj aby projekt był czytelny. Dla prawidłowej pracy urządzenia grawerskiego 
konieczny jest precyzyjny obrys każdego elementu, dlatego wymagamy, aby Twój pro-
jekt był jak najwyższej jakości (tzn. najlepiej aby był wyznaczony w krzywych, a jeśli jest 
bitmapą to musi mieć co najmniej 150-200 pikseli - ok. 5 cm). 
Projekty o niskiej rozdzielczości oraz posiadające wiele drobnych szczegółów   
(mniejszych niż 0,3 mm) wymagają dodatkowej konsultacji i wydłużonego czasu 
wykonania.

cena: 249,- (brutto: 303,78)

cena: 175,- (brutto: 213,50)

cena: 295,- (brutto: 359,90)

cena: 199,- (brutto: 242,78)

cena: 99,- (brutto: 120,78)

cena: 149,- (brutto: 181,78)

Podkładka pod wykrojniki do urządzenia
tłocząco-złocącego MASTERPRESS 01.

cena: 65,- (brutto: 79,30)

Potrójna ramka do czcionek 3,2 mm do urządzenia
tłocząco złocącego MASTERPRESS 01.

Potrójna ramka do czcionek 4 mm do urządzenia
tłocząco złocącego MASTERPRESS 01.

Potrójna ramka do czcionek 5,5 mm do urządzenia
tłocząco złocącego MASTERPRESS 01.

Potrójna ramka do czcionek 9 mm do urządzenia
tłocząco złocącego MASTERPRESS 01.

PPOOTTRRÓÓJJNNEE RRAAMMKKII           ddoo uurrzząąddzzeenniiaa MMAASSTTEERRPPRREESSSS 0011

DDOO CCZZCCIIOONNEEKK cena: 120,- (brutto: 146,40)

www.PolGer.pwh.pl
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LAMI NA TORY
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Zatopione w plastiku dokumenty, materiały

reklamowe czy fotografie nabiorą sztywności,

żywszych kolorów i blasku.

Staną się po prostu bardziej atrakcyjne.

Laminacja to także sposób na zabezpieczenie

przed sfałszowaniem tak ważnych dokumen-

tów jak: świadectwa, certyfikaty, licencje,

legitymacje, identyfikatory, przepustki czy

karty wstępu. Zalaminowane dokumenty są

„wieczne“: odporne na wodę, wilgoć,

zabrudzenia, nie ścierają się i nie blakną.

ZASTOSOWANIE:

• W PRACY: ogłoszenia, wykazy, opisy,

instrukcje i tabliczki informacyjne

(np. BHP i PPOŻ), materiały reklamowe

i szkoleniowe, identyfikatory, ważne

telefony, upoważnienia, zaświadczenia,

wizytówki, przepustki, karty parkingowe...

• W SZKOLE : plansze, rysunki, ilustracje,

mapy, okładki szkolnych opracowań,

dyplomy, świadectwa, certyfikaty, legity-

macje, identyfikatory dla uczniów, znaki

i tabliczki informacyjne...

• W DOMU : przepisy kulinarne, artykuły

prasowe, poradniki, zdjęcia, plakaty,

dokumenty osobiste, instrukcje obsługi

sprzętu domowego, dyplomy, certyfikaty,

świadectwa szkolne oraz z kursów

specjalistycznych, ważniejsza korespon-

dencja i zaproszenia...

LAMINACJA -
DOBRY
SPOSÓB NA
ZABEZPIECZENIE
DOKUMENTÓW

www.PolGer.pwh.pl



OOPPUUSS TTLLHH 111100
Najmniejszy i najtańszy na rynku  laminator biurowy pracujący w technologii ogrzewanych wałków.
Polecany do laminowania legitymacji, przepustek, identyfikatorów, wizytówek itp. Świetnie nadaje się 
do laminowania fotografii kolorowych i wykonywania nabłyszczeń kalką barwiącą.

• szerokość laminacji: A7 (110 mm)
• nie wymaga użycia carriera
• max grubość dokumentu wraz z folią: 0,8 mm
• czas nagrzewania: 15 min
• płynna regulacja temperatury
• laminuje folią: 60-150 mic
• sygnalizacja gotowości do pracy

OOPPUUSS TTLLHH 224455
Prosty w obsłudze, szybko nagrzewający się laminator biurowy o małych gabarytach. Wykorzystuje
do laminacji nowoczesną technologię ogrzewanych wałków.

• szerokość laminacji: A4 (230 mm) 
• nie wymaga użycia carriera
• czas nagrzewania: 3-5 min
• laminuje folią: 75-125 mic
• max grubość dokumentu wraz z folią: 0,8 mm
• dioda sygnalizująca gotowość do laminacji

OOPPUUSS ppooppLLAAMM AA44

Uniwersalny, "inteligentny" i wyjątkowo tani laminator biurowy o małych rozmiarach. 
Jest prosty w obsłudze i szybko się nagrzewa. Wykorzystuje do laminacji nowoczesną 
technologię ogrzewanych wałków.

• szerokość laminacji: A4 (230 mm)
• max grubość dokumentu wraz z folią: 0,7 mm
• nie wymaga użycia carriera
• czas nagrzewania: 3-5 min
• zakres temp. 110-125 0C
• 2 wałki 
• max grubość folii: 125 mic
• prędkość laminacji: 300 mm/min
• moc: 300 W 
• wymiary: (SxGxW): 340/135/80 mm
• waga: 1,4 kg

52

Czytelny panel sterowania 
z diodami sygnalizującymi
podłączenie do sieci 
i gotowość do laminacji 
oraz przełącznikiem
zakresów grubości folii 

Teleskopowa, 
składana półka 
ułatwiająca 
laminowanie 
i zapobiegająca 
odkształcaniu 
się laminatu

A7Rewelacja!
Płynna regulacja 
temperatury 
w tak małym 
i tanim laminatorze

Sygnalizator gotowości
laminatora do pracy
umieszczony przy
szczelinie laminacyjnej

Dioda sygnalizująca
gotowość laminatora 
do pracy

A4

A4

cena: 199,-
(brutto: 242,78)

cena: 245,-
(brutto: 298,90)

cena: 199,-
(brutto: 242,78)
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A3
Czytelny panel sterowania 
z diodami sygnalizującymi
podłączenie do sieci 
i gotowość do laminacji 
oraz przełącznikami: 
zakresów grubości folii 
i wstecznego biegu (REWERS)
umożliwiającego wycofanie
nieprawidłowo włożonego
dokumenu

Funkcja 
ustawiania 
parametrów 
laminacji: 
„na zimno“  
lub „na gorąco“

Teleskopowa, 
składana półka 
ułatwiająca 
laminowanie 
i zapobiegająca 
odkształcaniu 
się laminatu

WWYYGGOODDAA PPOONNAADD WWSSZZYYSSTTKKOO!!
LLaammiinnaattoorryy ffiirrmmyy OOPPUUSS nniiee wwyymmaaggaajjąą uużżyycciiaa

kkiieesszzeennii oocchhrroonnnneejj ((ccaarrrriieerraa))

Tabela ułatwiająca 
dobór folii laminacyjnej 
do temperatury 
laminowania

A3Czytelny panel 
sterowania 
z regulatorem 
temperatury

cena: 349,-
(brutto: 425,78)

cena: 1195,-
(brutto: 1457,90)

OOPPUUSS ppooppLLAAMM AA33
OPUS popLAM A3 jest uniwersalny, „inteligentny“ i rekordowo tani. 
Format A3 zaspokaja większość biurowych potrzeb, a dwa standardowe 
tryby pracy służą do laminacji najczęściej używanymi foliami.  
Szybko się nagrzewa i cicho pracuje.

• szerokość laminacji: A3 (330 mm) 
• nie wymaga użycia carriera 
• czas nagrzewania: 3-5 min
• zakres temp. 110-125°C 
• 4 wałki (2 wałki „gorący but“

+ 2 wałki transportowe) 
• laminuje folią w dwóch zakresach grubości: 

do 80 mic/100-125 mic
• max grubość dokumentu wraz z folią: 0,7 mm 
• rewers 
• prędkość laminacji: 300 mm/min  
• laminuje na zimno i gorąco
• moc: 500 W

OOPPUUSS ooffffiicceeLLAAMM AA33

Nowoczesny, wysoko wydajny oraz szybko nagrzewający się laminator biurowy. 
Cechuje go ciekawy wygląd i łatwość użytkowania.

• szerokość laminacji: A3 (330 mm)
• czas nagrzewania: 3 - 3,5 min
• 4 wałki
• max grubość folii: 75 – 250 mic
• max grubość laminacji: 1 mm
• dioda sygnalizująca gotowość do laminacji
• moc: 1000 W
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A3

MMAATTEERRIIAAŁŁYY SSAAMMOOLLAAMMIINNUUJJĄĄCCEE NNAA ZZIIMMNNOO
Samodzielnie i bez użycia laminatora zabezpieczysz swoje dokumenty przed sfałszowaniem, zamoczeniem, zabrudzeniem. Szybko, łatwo i tanio oprawisz zawieszki na bagaże, karty identyfika -
cyjne, instrukcje itp.

Cold

rodzaj opis opakowanie (szt.)* zł/opak.

Kieszonki samolaminujące Do laminacji na zimno: przód - folia poliestrowa 175 mic, tył - PCV 100 mic
wizytówkowe (69 x 99 mm) Max wymiary laminowanego dokumentu: 65 x 95 mm

Kieszonki samolaminujące Do laminacji na zimno: przód - folia poliestrowa 175 mic, tył - PCV 100 mic
w formacie A7 (79 x 109 mm) Max wymiary laminowanego dokumentu: 75 x 105 mm

Kieszonki samolaminujące Do laminacji na zimno: przód - folia poliestrowa 175 mic, tył - PCV 100 mic
bagażowe z pętelką Max wymiary laminowanego dokumentu: 64 x 108 mm. Kieszonka posiada otwór, przez który
(68 x 111 mm) przewlekamy przezroczystą pętelkę (w komplecie) do zawieszenia na uchwycie walizki, torby

Kieszonki samolaminujące Do laminacji na zimno: przód - folia poliestrowa 175 mic, tył - PCV 100 mic
do identyfikatorów (109 x 79 mm) Format identyfikatora, z dziurką na klips. Max wymiary laminowanego dokumentu: 105 x 75 mm

Kieszonki samolaminujące Do laminacji na zimno: przód - folia poliestrowa 175 mic, tył - PCV 100 mic
w formacie A4 (222 x 311 mm) Max wymiary laminowanego dokumentu: 216 x 303 mm

10 669900 842

10 889900 1086

10 999900 1208

10 11229900 1574

10 44999900 6088

*  towary sprzedaje się w pełnych opakowaniach  

cena: 2970,-
(brutto: 3623,40)

cena: 4999,-
(brutto: 6098,78)

Profesjonalny laminator, działający w technologii „gorących wałków”, zapewniających
najwyższą jakość laminacji.

• szerokość laminacji: A3 (324 mm) 
• ilość wałków: 6 (amortyzowanych) 
• ciekłokrystaliczny wyświetlacz 
• funkcja STAND-BY 
• czas nagrzewania 5-6 min
• laminuje folią do 250 mic 
• max grubość dokumentu wraz z folią: 3 mm 
• temperatura: 0 - 150 oC 
• prędkość laminacji: 1,2 m/min
• laminuje na zimno i gorąco

OOPPUUSS pprrooffiiLLAAMM AA33

Stałe wyświetlanie 

rzeczywistej 

temperatury 

laminowania

Czytelny ciekłokrystaliczny 

wyświetlacz i funkcjonalna, 

prosta w obsłudze klawiatura

Laminator rolowy wyposażony w pokryte silikonem gorące wałki z udoskonaloną jakością
i szybkością laminacji. Wyposażony w obcinarkę krążkową oraz nowoczesny panel 
sterowania z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym umożliwiający programowanie 
indywidualnych ustawień laminacji.

• szerokość laminacji: 370 mm
• maksymalna prędkość laminacji: 3 m/min
• napięcie sieciowe: 240V / 50/60 Hz
• moc: 1000W
• max grubość folii: 250 mic
• laminacja na gorąco i zimno
• precyzyjny, mikroprocesorowy system kontroli prędkości 

laminacji i temperatury
• 9 programów laminacji
• przezroczysta osłona bezpieczeństwa
• funkcja STAND-BY
• funkcja rewers
• niezawodny system chłodzenia
• precyzyjny układ regulacji docisku wałków
• system redukowania marszczenia folii
• system gorących wałków

OOPPUUSS ccoommbbooLLAAMM 337700
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FFOOLLIIEE LLAAMMIINNAACCYYJJNNEE SSTTRR.. 5566

MMaasszz ddoo wwyybboorruu wwiieellee rrooddzzaajjóóww ffoolliiii..
WWYYBBIIEERRZZ OODDPPOOWWIIEEDDNNIIĄĄ!!

WW KK RR ÓÓ TT CC EE  
WW  SS PP RR ZZ EE DD AA ŻŻ YY !!
LLAAMMIINNAATTOORR

OOPPUUSS ssppeeeeddLLAAMM AA33

S YS T E MY  LAMINA CJI:

TYP

OPIS Ciepło daje jedna para wałków nagrzewanych 
od zewnątrz. Wałki zapewniają również 

transport dokumentu.

Ciepło wytwarzają grzałki umieszczone
pomiędzy dwiema parami wałków 

transportowych.

Ciepło wytwarzają grzałki umieszczone 
na zewnątrz pierwszej pary wałków.

Ciepło dają grzałki umieszczone wewnątrz
pierwszej pary wałków transportowych.
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grubość opak. wizyt. wizyt. A7 A6 A5 A4 A3
(szt.)* 55 x 95 mm 60 x 95 mm 80 x 110 mm 111 x 154 mm 154 x 216 mm 216 x 303 mm 303 x 426 mm

100 mic 100 995 1214 1000 1220 1485 1812 2525 3081 4690 5722 9320 11370 18500 22570

grubość opak. wizyt. wizyt. A7 A6 A5 A4 A3
(szt.)* 55 x 95 mm 60 x 95 mm 80 x 110 mm 111 x 154 mm 154 x 216 mm 216 x 303 mm 303 x 426 mm

100 2195 2678 2255 2751 3295 4020 6400 7808 12375 15098 - -

25 - - - - - 6095 7436 11995 14634

56

FOLI A ZA CH OWU JĄCA MIĘKKO ŚĆ PO LAMINACJI. Nie odbija światła. 
Podczas  laminacji dodatkowo chroniona warstwą zewnętrzną, usuwaną po ostygnięciu 
dokumentu.

150 mic

FOLI A NADAJ ĄCA DO KU MENTOWI SZTY WNOŚ Ć, JEDNOST RONN IE
MATO WA z możliwością pisania po niej. 
grubość opak. wizyt. wizyt. A7 A6 A5 A4 A3

(szt.)* 55 x 95 mm 60 x 95 mm 80 x 110 mm 111 x 154 mm 154 x 216 mm 216 x 303 mm 303 x 426 mm

100 mic 100 885 1080 920 1122 1255 1531 2195 2678 4100 5002 7500 9150 14900 18178

FOLIA NADAJĄCA DOKUMENTOWI SZTYWNOŚ Ć, DWUSTRONNIE MATOWA 
z możliwością pisania po niej.

POP ULA RN A FOLIA  LAMINACYJNA NADAJĄCA DOKUM EN TOWI  POŁYSK 
I SZTYWNO ŚĆ, całkowicie zabezpieczająca go przed wodą, wilgocią, zabrudzeniem 
i zwiększająca jego odporność na uszkodzenia mechaniczne.

grubość opak. wizyt. wizyt. A7 A7 A6 A5 A4 A3
(szt.)* 55 x 95 mm 60 x 95 mm 80 x 110 mm 80 x 120 mm 111 x 154 mm 154 x 216 mm 216 x 303 mm 303 x 426 mm

100 mic 100 656 800 664 810 1041 1270 1062 1296 1664 2030 3139 3830 6221 7590 11828 14430

UNIW ERSA LN A FOLIA LAMINACYJNA . 
Nadaje dokumentowi połysk i znaczną sztywność, całkowicie zapezpiecza go przed zalaniem,
zawilgoceniem, zabrudzeniem i zwiększa jego odporność na uszkodzenia mechaniczne.

FOLIA  JEDNOSTRONN IE SAMOPRZYLEPNA nadająca dokumentowi 
sztywność i połysk. 
grubość opak. wizyt. wizyt. A7 A6 A5 A4 A3

(szt.)* 55 x 95 mm 60 x 95 mm 80 x 110 mm 111 x 154 mm 154 x 216 mm 216 x 303 mm 303 x 426 mm

80mic 100 1755 2141 1820 2220 2735 3337 4395 5362 6400 7808 11590 14140 23295 28420

FF oo ll ii ee  ll aa mm ii nn aa cc yy jj nn ee

strona
błyszcząca

strona
matowa

* towary sprzedaje się w pełnych opakowaniach

1   folia wizytówkowa dostępna w kolorach: czerwonym, zielonym

format opak.(szt)* 60 mic 80 mic 100 mic 125 mic 150 mic 175 mic 250 mic

k. kredytowa
54 x 86 mm 100

wizytówka
55 x 95 mm 100

wizytówka
60 x 95 mm 100

wizytówka
65 x 95 mm 100

wizytówka
59 x 83 mm 100

wizytówka1

65 x 108 mm 100

A7
80 x 110 mm 100

A7
80 x 120 mm 100

A6
111 x 154 mm 100

A5
154 x 216 mm 100

A4
216 x 303 mm 100

A4
216 x 303 mm 25

A3
303 x 426 mm 100

A3
303 x 426 mm 25

A2
426 x 600 25

-

-

-

-

- - - - - -

8475  10340

1566 1911 1844 2250 2238 2730 2894 3531 3295 4020 4894 5971

3107 3791 3680  4490 4361  5320 5894 7191 6877 8390 10238 12490

6000 7320 7156  8730 8024  9789 10934 13339 15754 192205303 6470

1665 2031 1835  2239 2135  2605 2725  3325 4025 4911 4995 60941520 1854

11467 13990 13320  16250 15500  18910 21107 25751 29205 35630 35295 43060

2995 3654 3240  3953 3995  4874 4735  5777 7320  8930

13495  16464

-

549 670

566 691

- -

590 720

615 750

689 841

713 870

787 960

787 960

672 820 - - -

-

-

-

-

1025 1251 1189 1451 1798 2194

1090 1330 1230 1501 1803 2200

630 769 770 939 970 1183 1240 1513 1260 1537 1790 2184

590 720 689 841 771 941 1016 1240 1172 1430 1689 2061

998 1218 - - - - -

935 1141 1189 1451 1615 1970 1975 2410 2369 2890 2992 3650

19238 23470

-

877 1070 1115 1360 1467 1790 1877 2290 2271 2771 2975 3630
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opak. (szt.)* A7 A4 A3 A3 HR

10 1990      2428 2550      3111 4350      5307 3995      4874

57

KI ES ZEŃ  KARTO NO WA dodatkowo chroniąca dokument w folii w trakcie laminacji.
Zalecana dla delikatnych dokumentów i do kalki barwiącej.

KALK A BARWIĄ CA umożliwiająca nabłyszczanie odbitek ksero i wydruków z drukarek
laserowych. Wymaga  użycia laminatora z gorącymi wałkami.
Kolory: złoty, srebrny, niebieski, zielony, fioletowy. Zalecane użycie cariera.

grubość szerokość [mm]
i długość folii 230 305 320 455 457 635 685 800

32mic 300m** - - - - - -

32mic 200m*** -

75mic 100m*** -

125mic 60m*** -                - -

38.00
USD

57.00
USD

17.95
USD

18.55
USD

18.95
USD

27.75
USD

39.75
USD

49.75
USD

54.75
USD

18.55
USD

18.95
USD

19.95
USD

27.75
USD

42.95
USD

48.50
USD

52.95
USD

19.95
USD

25.95
USD

26.95
USD

36.95
USD

52.75
USD

FOLIA MA TOWA  D O L AMINACJI ROLOWEJ. ****

grubość szerokość [mm]
i długość folii 320 455 635 685 800

32mic 200m**

32mic 500m** - - - -

31.95
USD

47.95
USD

63.95
USD

68.95
USD

79.95
USD

115.00
USD

format: A4 opakowanie: 100 szt.* cena: 6000  7320

* towary sprzedaje się w pełnych opakowaniach
** folie do laminatorów rolowych dostarczane na wałkach o średnicy 25 lub 57 mm

*** folie do laminatorów rolowych dostarczane na wałkach o średnicy 77 mm
**** sprzedaż w PLN wg kursu ING Bank Śląski, w dniu zakupu

CHCESZ ZAMÓWIĆ INNY 
FORMAT FOLII DO LAMINACJI 
- ZADZWOŃ !!

UN IW ER SALNA , B ŁYSZCZĄ CA FOLIA  DO LAMINACJI ROLOW EJ. ****

-
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OBCIN A RKI
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Przygotowanie profesjonalnych ofert

handlowych, instrukcji obsługi, dokumentacji

technicznych, a także archiwizowanie

dokumentów w firmie często wymaga

przycięcia kartek do odpowiedniego formatu.

Niezastąpiona w takich sytuacjach staje się

obcinarka.

OObbcciinnaarrkkii OOPPUUSS ii IIDDEEAALL ttoo::

PPRREECCYYZZYYJJNNEE,,

WWYYGGOODDNNEE

ii BBEEZZPPIIEECCZZNNEE WW OOBBSSŁŁUUDDZZEE

urządzenia, niezbędne w każdym biurze,

szkole, studiu fotograficznym, projektowym 

i poligrafii.

FORMAT
MA 
ZNACZENIE
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Ruchomy

ogranicznik

formatu

Milimetrowa

podziałka

Plastikowa

listwa 

dociskowa

* próby wykonano na papierze 70g/m2

Ergonomiczny

uchwyt

noża

Milimetrowa

podziałka

cena: 85,-
(brutto: 103,70)

cena: 99,-
(brutto: 120,78)

cena: 149,-
(brutto: 181,78)

OOPPUUSS EEUURROOCCUUTT AA44

Lekka, poręczna obcinarka biurowa. Posiada ruchomy ogranicznik formatu, 
umożliwiający dokładne przygotowanie dokumentu do cięcia. Plastikowa osłona noża 
z ręcznym dociskiem zapewnia bezpieczeństwo pracy.

• długość cięcia: 335 mm
• max przecina 8 kartek*
• przesuwny ogranicznik formatu
• oznaczenia formatów na blacie roboczym

OOPPUUSS RROOLLOOCCUUTT AA33

Najtańsza w ofercie obcinarka krążkowa do formatu A3.
Estetycznie zaprojektowana, z bardzo czytelnym szablonem formatów i podziałką milimetrową.
Posiada solidny nóż krążkowy i plastikową listwę docinającą.

• długość cięcia: 420 mm
• max przecina 7 kartek*
• oznaczenia formatów na blacie roboczym

OOPPUUSS EEUURROOCCUUTT AA33

Prosta w obsłudze obcinarka biurowa do formatu A3. Posiada szablony i podziałkę
milimetrową, ułatwiające cięcie papieru. Ruchomy ogranicznik formatu umożliwia dokładne
przygotowanie dokumentów do cięcia. Plastikowa osłona noża z ręcznym dociskiem zapewnia
bezpieczeństwo pracy.

• długość cięcia: 430 mm
• max przecina 8 kartek*
• przesuwny ogranicznik formatu
• oznaczenia formatów na blacie roboczym
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Rozsuwany

ogranicznik

z milimetrową 

podziałką zapewnia

precyzyjne ustawie-

nie cięcia

Przezroczysta 

listwa jest

automatycznie

dociskana przez

ostrze

* próby wykonano na papierze 70g/m2

Plastikowa

listwa 

dociskowa

Ruchoma 

rączka

Wymienne noże

umożliwiające 

trzy rodzaje cięcia

papieru

cena: 199,-
(brutto: 242,78)

cena: 345,-
(brutto: 420,90)

cena 1030: 199,- (brutto: 242,78)

cena 1031: 299,- (brutto: 364,78)

IIDDEEAALL 11003300,, IIDDEEAALL 11003311

Nowoczesne obcinarki krążkowe 1030 (A4) i 1031 (A3) idealnie nadają się do każdego biura.
Łączą estetyczny wygląd z funkcjonalnością i precyzją cięcia. Umożliwiają dokładne ustawienie
wymiarów i kąta cięcia. Unikalne cechy obcinarek 1030/1031:

• ruchomy ogranicznik formatu
• kątomierz
• podziałka milimetrowa
• długość cięcia: 330 mm (1030), 430 mm (1031)
• max przecina 5 kartek*

OOPPUUSS RROOLLOOCCUUTT 996600

Precyzyjna i łatwa w obsłudze obcinarka krążkowa, z bardzo czytelnym szablonem formatów 
i podziałką milimetrową. Posiada bardzo stabilną podstawę, solidny nóż, metalową listwę
docinającą i przezroczystą listwę dociskową.

• długość cięcia: 960 mm
• max przecina 6 kartek*

OOPPUUSS mmuullttiiRROOLLOO AA33

Bardzo lekka i prosta w użytkowaniu obcinarka biurowa do formatu A3.

• długość cięcia: 420 mm
• max przecina 7 kartek*
• oznaczenie formatów na blacie roboczym

N I EMIECKA JAKOŚĆ !!
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Metalowy 
kształtownik 
ułatwiający
dociskanie 
obcinanego 
materiału

Przesuwny 
ogranicznik 
formatu 
z możliwością 
korekty 
ustawienia 
kąta

Ergonomiczny uchwyt 

noża przesuwa się 

po metalowej osłonie 

bezpieczeństwa

* próby wykonano na papierze 70g/m2

Przesuwny

ogranicznik

formatu

Specjalny 

nóż nie

wymagający

dodatkowej 

osłony

cena 1133: 345,- (brutto: 420,90)

cena 1142: 595,- (brutto: 725,90)

cena: 469,-
(brutto: 572,18)

cena 2035: 669,- (brutto: 816,18)

cena 1043: 1055,- (brutto: 1287,10)

IIDDEEAALL 11113333,, IIDDEEAALL 11114422

Dwa modele obcinarek biurowych A4 i A3 wyposażone w specjalnie naostrzony nóż nie 
wymagający osłony bezpieczeństwa. Brak osłony noża powoduje zmniejszenie gabarytów
urządzenia. Obcinany materiał dociskany jest ręcznie za pomocą listwy. 
Przesuwny ogranicznik formatu ułatwia przygotowanie dokumentu do cięcia.

• długość cięcia: 340 mm (1133), 430 mm (1142) 
• max przecina 15 kartek*

IIDDEEAALL 11003344

Obcinarka A4 z metalową osłoną noża. Obcinany materiał dociskany jest ręcznie za pomocą
plastikowej listwy. Urządzenie posiada solidny, metalowy korpus oraz przesuwny ogranicznik
formatu.

• długość cięcia: 340 mm
• max przecina 25 kartek*

IIDDEEAALL 22003355,, IIDDEEAALL 11004433

Wygodne i bezpieczne w użytkowaniu, dokładnie tnące obcinarki A4 (2035) i A3 (1043).
Model 1043 idealnie nadaje się do cięcia wydruków komputerowych. Wyposażone są 
w przezroczystą osłonę noża, ogranicznik formatu oraz automatyczny docisk obcinanego 
materiału, zapewniający duży komfort pracy. 

• długość cięcia: 350 mm (2035), 430 mm (1043)
• max przecina 30 kartek*

www.PolGer.pwh.pl



Metalowy 
kształtownik
ułatwiający
dociskanie 
obcinanego 
materiału

Przesuwny
ogranicznik 
formatu 
z możliwością
korekty 
ustawienia 
kąta

63

Pokrętłem z podziałką

milimetrową precyzyjnie 

określisz szerokość 

odcinanego materiału

Pedał docisku nożnego 

znacznie podnosi 

komfort pracy pr zy cięciu 

dużych formatów

akcesori a do obci narek
model 1030 1031 1033 1133 1034 1035 2035 1036 1038 1042 1142 1043 1058 1071 1080 1110

noże

listwy
i noże

3900 4500 4500

4758 5490 5490

9900 11900 13500 15500 15500 22500 22500 22500 13500 34500 39500 59500 69500 109500

12078 14518 16470 18910 18910 27450 27450 27450 16470 42090 48190 72590 84790 133590

* próby wykonano na papierze 70g/m2 ** dotyczy materiałów innych niż papier np. tektury, linoleum

- - -

- - - - - - - - - - - - - -

cena 1038: 1175,- (brutto: 1433,50)

cena 1058: 1645,- (brutto: 2006,90)

cena 1071: 2175,- (brutto: 2653,50)

cena 1080: 4345,- (brutto: 5300,90)

cena 1110: 5895,- (brutto: 7191,90)

Modele 1038, 1058, 1071 to  jedne z najbardziej wydajnych obcinarek marki IDEAL. 
Materiał mocowany jest bardzo skutecznym, wspomaganym dociskiem ręcznym 
i ustawiany pod nożem za pomocą ruchomej półki z prowadnicą ślimakową. 
Wszystkie elementy osadzone są w stabilnym metalowym korpusie urządzenia. 
Urządzenia te cieszą się doskonałą opinią wszystkich użytkowników.

• długość cięcia: 385 mm (1038), 580 mm (1058), 710 mm (1071)
• max przecina: 50 kartek* (1038), 40 kartek* (1058), 40 kartek* (1071)

IIDDEEAALL 11003388,, IIDDEEAALL 11005588,, IIDDEEAALL 11007711

IIDDEEAALL 11008800 // IIDDEEAALL 11111100 

IDEAL 1080 i 1110 to jedyne obcinarki nożycowe rozbudowane o stojak, pozwalający 
na zastosowanie nożnego docisku obcinanego materiału. Masywne, metalowe korpusy 
tych modeli wyposażone są w przezroczystą osłonę noża i ruchomy ogranicznik formatu.
Specjalne noże ze stali “Solingen” tną nie tylko papier i tekturę, ale również materiały 
grubsze: linoleum i plastyczne tworzywa sztuczne.

• długość cięcia:  800 mm (1080), 1100 mm (1110)
• max przecina 20 kartek* lub warstwę 4 mm**

ROLOCUT
960
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G I LOTYN Y
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NOWOCZESNE WZORNICTWO,
PRECYZJA WYKONANIA,
DOKŁADNOŚĆ CIĘCIA,
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

sprawiają, że urządzenia te od lat cieszą 
się na świecie dużą popularnością.
Wśród szerokiej oferty gilotyn IDEAL 
z łatwością możesz wybrać urządzenie
odpowiadające Twoim wymaganiom. 
Od prostych gilotyn ręcznych, poprzez 
półautomatyczne, do w pełni automatycznych
gilotyn elektrycznych, wyposażonych 
w poduszkę powietrzną, elektroniczny 
programator, a nawet hydrauliczny docisk.

SAFE T Y CU TTI NG  SY STEM wyj ątko wy  
system zaprojekto wany, by  zape wni ć
absolutne  bezpieczeństwo z arówno  
podczas cię cia j ak i ser wis owa nia  g ilot yn
IDE AL  przewyższający mię dzy nar odo we 
sta ndardy b ezpieczeńst wa!

W skład systemu wchodzą:
1. przezroczyste osłony bezpieczeństwa ze specjalnego  

tworzywa LEXANR

• w gilotynach ręcznych na przednim stole
• w gilotynach elektrycznych na przednim 

i tylnym stole
• w gilotynie 7228-06LT na tylnym stole, przedni stół  

zabezpieczony „kurtyną bezpieczeństwa”
- fotokomórka

2. hamulec bezpieczeństwa zapewniający natychmias-
towe zatrzymanie noża i automatyczny powrót noża 
do bezpiecznej pozycji w przypadku „wejścia” w strefę 
cięcia lub podniesienia osłony bezpieczeństwa 
(gilotyny elektryczne); „zapadka bezpieczeństwa” 
(gilotyny ręczne)

3. bezpieczny napęd - patent IDEALa
4. 24 volt control– sterowanie pod niskim napięciem
5. blokada włącznika głównego zamykana na klucz 

(ochrona przed osobami trzecimi)
6. oburęczne uruchamianie cięcia ( w gilotynach 

elektrycznych kontrolowane elektronicznie)
7. optyczny wskaźnik cięcia – „linia świetlna” 

w gilotynach elektrycznych
8. bezpieczna wymiana noża bez konieczności 

ściągania osłon
9. wymiana noża przy stale osłoniętym ostrzu 

(odpowiedni zestaw narzędzi do wymiany noża)
10. bezpieczna regulacja głębokości cięcia
11. listwa „ docinająca” może być łatwo i bezpiecznie 

wymieniona z zewnętrznej strony maszyny

DLA MAŁEJ
POLIGRAFII,
INTROLIGATORÓW 
I DZIAŁÓW
POLIGRAFICZNYCH
DUŻYCH FIRM
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Skala 
miernicza

* próby wykonano na papierze 70 g/m2

cena: 3795,-
(brutto: 4629,90)

cena: 6895,-
(brutto: 8411,90)

Zapadka
bezpieczeństwa

Kalibrowana
korba ręczna

Kołem docisku
samodzielnie 
regulujesz siłę
docisku w zależności 
od rodzaju papieru 
i wysokości stosu

Osłona 
bezpieczeństwa

Odległość siodła 
od linii cięcia 
odczytujesz 
w okienku 
z taśmą mierniczą, 
w centymetrach 
lub calach

IIDDEEAALL 44770055

Ręczna gilotyna biurowa o stosunkowo dużej mocy. Polecana jako gilotyna introligatorska
lub poligraficzna dla małych firm.

• długość cięcia: 475 mm
• grubość cięcia: 70 mm*
• minimalna resztka: 30 mm
• max odległość siodła od noża: 455 mm
• wyposażenie dodatkowe - metalowy stojak
• siodło przesuwane ręcznie za pomocą korby
• solidny docisk z obrotowym kołem
• wysokiej jakości nóż ze stali Sollingen
• solidny stalowy nośnik noża
• regulowane prowadnice noża wykonane z utwardzanej stali
• taśma miernicza w mm i calach na przednim stole
• solidna metalowa konstrukcja
• bezpieczeństwo zapewnia Safety Cutting System (SCS) 

Uniwersalna gilotyna ręczna. Jest prosta i bezpieczna w obsłudze. Idealna jako wyposażenie
biur oraz firm świadczących usługi kopiowania i oprawiania dokumentów.

• długość cięcia: 430 mm
• grubość cięcia: 40 mm*/ 500 kartek
• minimalna resztka: 34 mm
• max odległość siodła od noża: 390 mm
• solidny, stalowy nośnik noża
• szybki docisk - patent IDEAL
• wyposażenie dodatkowe - metalowy stojak
• osłony bezpieczeństwa wykonane z niełamliwego tworzywa Lexan
• solidna metalowa konstrukcja
• regulowana prowadnica noża wykonana z utwardzanej stali
• wysokiej jakości nóż wykonany ze stali Sollingen   
• bezpieczeństwo zapewnia Safety Cutting System (SCS)                  

IIDDEEAALL 44220055
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Metalowy 
stojak 

lub szafka
stanowią

wyposażenie
dodatkowe

* próby wykonano na papierze 70 g/m2 •realizacja zamówień od 8 do 12 tygodni

cena: 8300,-
(brutto: 10126,00)

cena: 13500,-
(brutto: 16470,00)

Osłona 
bezpieczeństwa

Włącznik 
główny 
i oburęczne
uruchamianie 
cięcia

Elektroniczny
wyświetlacz

Osłona 
bezpieczeństwa

Odległość siodła 
od linii cięcia 
odczytujesz 
w okienku z taśmą 
mierniczą, 
w centymetrach 
lub calach

Boczne
ograniczniki

IIDDEEAALL 44221155

Wygodna i lekka gilotyna z elektrycznym napędem noża.

• długość cięcia: 430 mm
• grubość cięcia: 40 mm*/500 kartek
• minimalna resztka: 35 mm
• max odległość siodła od noża: 390 mm
• wyposażenie dodatkowe - metalowy stojak lub szafka
• solidny, stalowy nośnik noża
• nóż z wysokogatunkowej stali „Solingen”
• szybki docisk - patent IDEAL
• precyzyjna miarka boczna
• tylny ogranicznik przesuwany za pomocą korby
• cyfrowy wyświetlacz pomiaru ustawienia ogranicznika tylnego
• optyczna linia cięcia
• solidna, metalowa konstrukcja
• regulowana prowadnica noża wykonana z utwardzanej stali
• bezpieczeństwo zapewnia Safety Cutting System 

elektryczny 
napęd noża

Elektryczny napęd noża i specjalna prasa dociskowa znacznie podnoszą wydajność i pozwalają 
na precyzyjne cięcie plików o grubości nawet do 80 mm.

• długość cięcia: 475 mm
• grubość cięcia: 80 mm*
• minimalna resztka: 30 mm
• max odległość siodła od noża: 458 mm
• parametry elektryczne: 230 V/50 Hz/1100 W dla noża
• ręczny napęd docisku - zastosowanie prasy zapewnia dużą 

i równo rozłożoną siłę nacisku
• ograniczniki boczne w przednim i tylnym stole
• dodatkowa półka pod gilotynę
• regulowane siodło wyposażone w plastikowe ślizgacze 

wspomagające docinanie ostatnich kartek 
• nóż z wysokogatunkowej stali „Solingen“
• siodło przesuwane ręcznie za pomocą korby
• solidny, stalowy nośnik noża
• bezpieczeństwo zapewnia Safety Cutting System 

IIDDEEAALL 44881100--9955

elektryczny 
napęd noża
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Wyświetlacz 
wskazuje 
odległość siodła 
od linii cięcia
z dokładnością
do 1/10 mm

Wer sja 5 221-05  EP  di gicut  
posi ada pły nn ie re gul owan y 
hy draul icz ny  doc isk!

IIDDEEAALL 55222211--9955EEPP//IIDDEEAALL 55222211--0055EEPP ddiiggiiccuutt••

Elektronicznie 
kontrolowane 
pokrętło 
ustawia siodło 
z dokładnością
do 1/10 mm

Automatyczny 
docisk może 
być próbnie 
opuszczany 
niezależnie od ruchu
noża (95 EP)

„Linia świetlna“
wskazuje miejsce, 
w którym nastąpi 
cięcie

* próby wykonano na papierze 70 g/m2

1   minimalna resztka przy użyciu nakładki na docisk   • realizacja zamówień od 8 do 12 tygodni

IIDDEEAALL 55222211--0055EEPP ddiiggiiccuutt

IIDDEEAALL 44885500--9955EEPP

cena 4850-95: 15350,- (brutto: 18727,00)

cena 4850-95 EP: 18950,- (brutto: 23119,00)

cena 5221-95 EP: 20200,- (brutto: 24644,00)

cena 5221-95 EP digicut: 26950,- (brutto: 32879,00)

elektryczny 
napęd noża

Płynna 
regulacja 
przesuwu 
siodła
(model EP)

Boczne
ograniczniki

Włącznik 
główny 
i oburęczne
uruchamianie 
cięcia

elektryczny 
napęd noża

Automatyczny, elektryczny napęd docisku, elektromechaniczny napęd siodła (4850-95EP), 
linia świetlna wskazująca miejsce cięcia, ograniczniki boczne i programator pozwalają na szybkie
formatowanie stosu papieru o grubości do 80 mm.

• długość cięcia: 475 mm
• grubość cięcia: 80 mm*
• minimalna resztka: 30 mm /35 mm (EP)
• max odległość siodła od noża: 458 mm/450 mm (EP)
• parametry elektryczne: 230 V/50 Hz

moc dla noża: 1100 W, dla docisku: 320 W
moc dla siodła: 100 W (4850-95 EP)

• elektromechaniczny napęd siodła (EP), noża i docisku
• siodło wyposażone w plastikowe  ślizgacze
• automatyczny docisk zsynchronizowany z ruchem tnącym noża
• nóż wykonany ze stali „Solingen“
• dodatkowa półka pod gilotynę
• panel sterujący z programatorem i wyświetlaczem (4850-95EP)
• solidny, stalowy nośnik noża
• bezpieczeństwo zapewnia Safety Cutting System 

Komfortowa w obsłudze, w pełni zautomatyzowana gilotyna elektryczna. Posiada możliwość 
powiększenia blatu roboczego o półki boczne.

• długość cięcia: 520 mm
• grubość cięcia: 80 mm*
• minimalna resztka: 35 mm (95 EP); 22/65 1 mm (05 EP)
• max odległość siodła od noża: 520 mm
• parametry elektryczne: 230 V/50 Hz
• 5221-95 EP: moc dla noża: 1100 W, dla docisku: 320 W,

dla siodła: 100 W
• 5221-05 EP: moc dla noża: 1500 W, dla siodła: 100 W
• elektromechaniczny napęd noża i siodła
• docisk: elektromechaniczny (95 EP), hydrauliczny (05 EP)
• płynnie regulowana siła docisku ze wskaźnikiem ciśnienia: 

min 200 daN, max 1100 daN (05 EP)
• pedał do wstępnego wyznaczania linii cięcia za pomocą 

docisku (05 EP)
• automatyczny docisk zsynchronizowany z ruchem 

tnącym noża 
• ogranicznik tylny wraz z programowalnym modułem 

kontrolnym 
• cyfrowy wyświetlacz ręcznego ustawienia wymiaru
• elektronicznie regulowane pokrętło ustawienia siodła 

z możliwością regulowania prędkości jego przesuwu
• ograniczniki boczne na przednim i tylnym stole
• regulowane siodło z niewielką szczeliną dolną, 

wyposażone w plastikowe ślizgacze
• optyczna linia cięcia
• solidny, stalowy nośnik noża
• nóż wykonany z wysokiej jakości stali „Solingen“
• bezpieczeństwo zapewnia Safety Cutting System 
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Wyświetlacz 
wskazuje 
odległość siodła 
od linii cięcia
z dokładnością
do 1/10 mm

Elektronicznie 
kontrolowane 
pokrętło 
ustawia siodło 
z dokładnością
do 1/10 mm

Automatyczny 
docisk może 
być próbnie 
opuszczany 
niezależnie 
od ruchu noża

„Linia świetlna“
wskazuje miejsce, 
w którym nastąpi 
cięcie

* próby wykonano na papierze 70 g/m2 •realizacja zamówień od 8 do 12 tygodni

aakkcceessoorriiaa ddoo ggiilloottyynn
model 3905 3915 4205 4215 4700 4705 4810 4850 5210-95 5221-95 6550 7228-06

stoliki boczne (cena w zł) - - - - - - - - - -

szafka (cena w zł) - - - - - - - - - -

stojak (cena w zł) - - - - - - - -

nóż (cena w zł)

listwa (cena w zł) -

przyrząd do zmiany noża - - - - - - - - -

cena: 21950,-
(brutto: 26779,00)

Blokadę 
cięcia 
możesz 
zwolnić 
dopiero 
po dokładnym
zamknięciu
przezroczystej
osłony noża

Specjalny 
przyrząd
do wymiany
noża

Bezpiecznie
i z łatwością
wymienisz
listwę spod
noża

325,00
396,50

339,00
413,58

29,00
35,38

149,00
181,78

339,00
413,58

29,00
35,38

149,00
181,78

990,00
1207,80

325,00
396,50

339,00
413,58

339,00
413,58

27,00
32,94

299,00
364,78

625,00
762,50

1150,00
1403,00

579,00
706,38

37,00
45,14

579,00
706,38

37,00
45,14

579,00
706,38

37,00
45,14

579,00
706,38

37,00
45,14

639,00
779,58

42,00
51,24

639,00
779,58

42,00
51,24

755,00
921,10

42,00
51,24

1395,00
1701,90

45,00
54,90

199,00
242,78

625,00
762,50

950,00
1159,00

1750,00
2135,00

BBeezzppiieecczznnee cciięęcciiee
oorraazz  wwyymmiiaannaa

nnoożżyy ii lliisstteeww::

IIDDEEAALL 66555500--9955EEPP••
W pełni automatyczna, profesjonalna gilotyna elektryczna z programatorem. 

• długość cięcia: 650 mm            
• grubość cięcia: 80 mm*
• minimalna resztka: 25 mm  
• max odległość siodła od noża: 610 mm
• parametry elektryczne: 230 V/50 Hz
• moc: dla noża - 1100 W, 

dla docisku - 320 W,
dla siodła - 100 W

• elektromechaniczny napęd noża, docisku i siodła 
• automatyczny docisk zsynchronizowany 

z ruchem tnącym noża 
• panel sterujący z wyświetlaczem 
• elektronicznie kontrolowane pokrętło 

ustawiania siodła z możliwością regulowania 
prędkości jego przesuwu

• ograniczniki boczne na przednim i tylnym stole
• regulowane siodło z niewielką szczeliną dolną, 

wyposażone w plastikowe ślizgacze 
• nóż wykonany z wysokogatunkowej 

stali „Solingen“
• solidny, stalowy nośnik noża
• bezpieczeństwo zapewnia Safety Cutting System 

elektryczny 
napęd noża
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Najnowsza wersja unikalnie wyposażonego urządzenia do cięcia papieru. Charakteryzuje się nadzwyczajną dokładnością cięcia (0,1mm) i komfortem obsługi. Posiada fotokomórki, poduszkę
powietrzną oraz moduł sterowania, umożliwiający  zaprogramowanie wielu kombinacji  (40 programów po 36 kroków każdy).

• długość cięcia: 720 mm
• grubość cięcia: 80 mm
• minimalna resztka: 20/901 mm
• max odległość siodła od noża: 720 mm
• parametry elektryczne: 400 V/50 Hz - trójfazowe

moc dla noża: 1500 W
moc dla siodła: 100 W

• ciężar: 620 kg
• wymiar: W/S/G - 1335x1305/2100 2x1510/16001 mm

IIDDEEAALL 77222288--0066LLTT••

GG II LL OO TT YY NN AA  
ZZ  DD OO CC II SS KK II EE MM
HH YY DD RR AA UU LL II CC ZZ NN YY MM

• elektromechaniczny napęd noża • hydrauliczny docisk • całkowicie regulowana siła nacisku (250-2000 daN) 
• świetlny wskaźnik linii cięcia • płyta dociskowa z optycznym wskaźnikiem pozwalającym na wstępne ustalenie linii 
cięcia• sterowane wrzecionem siodło (ogranicznik tylny) dla precyzyjnego ustawienia jego pozycji (prędkość
przemieszczania ogranicznika 53mm/s) • stół powietrzny (przy przednim i tylnym stoliku) • pedał do wstępnego 
wyznaczania linii cięcia za pomocą docisku lub optyczny wskaźnik cięcia • wytrzymała, pokryta stalowym blatem
powierzchnia robocza stolika przedniego • solidny, regulowany stalowy nośnik noża • ostrze wykonane z wysoko -
gatunkowej stali HSS • regulowana głębokość cięcia • możliwość powiększenia blatu roboczego o stoliki boczne 
ze stalowymi blatami (wyposażenie dodatkowe)

Moduł sterowania EC3

• pamięć o pojemności 40 programów, po 36 kroków każdy • możliwość zintegrowania do 9 powtarzalnych wymiarów
w jeden krok • klawiatura do programownia wymiarów składająca się z 10 klawiszy • funkcja SET do ustalania 
wymiarów • 3 przyciski umożliwiające bezpośrednie uruchomienie indywidualnych ustawień cięcia • elektroniczny,
cyfrowy wyświetlacz z dokładnością do 1/10 mm • elektroniczne pokrętło z płynną regulacją obrotu pozwalające 
na precyzyjne ustawienie ogranicznika • przyciski "DO PRZODU" i "WSTECZ" do szybkiego przesunięcia siodła 
• automatyczna modyfikacja ustawienia w przypadku przemieszczenia się siodła • funkcja wysuwania pliku kartek:
EJECT (możliwość wcześniejszego zaprogramowania) • funkcje usuwania (DELETE) i uzupełniania (INSERT) 
programów • wbudowany kalkulator • system diagnostyczny wyświetlający komunikaty o rodzaju błędu • odczyty 
na wyświetlaczu w milimetrach i calach • pamięć EPROM w module sterowania

Bezpieczeństwo zapewnia Safety Cutting System.

„Niewidzialna kurtyna 
bezpieczeństwa“ 
-FOTOKOMÓRKA - 
to pełne bezpieczeństwo, 
a jednocześnie duży 
komfort pracy

MODUŁ STEROWANIA
ma m.in. pamięć
o pojemności 
40 programów, 
po 36 kroków każdy,
kalkulator

PODUSZKA POWIETRZNA
znacznie podnosi 
komfort pracy

•realizacja zamówień od 8 do 12 tygodni
2 szerokość ze stolikami bocznymi

cena: 56500,-
(brutto: 68930,00)

elektryczny 
napęd noża

www.PolGer.pwh.pl



71

ELEKTR YCZNE MASZYN Y
DO SKŁADA NIA PAPIERU

FAL CE RKI

Biurowa falcerka służąca do składania papieru na 4 różne sposoby: listowy, w “zetkę”, podwójny
równoległy oraz pojedynczy. Składa dokumenty w formacie A6*- A4.

• składa papier A6*- A4 o gramaturze od 60 do 120 g/m 2

• wybór prędkości składania: 120 lub 150 kartek na minutę
• podajnik mieszczący 150 kartek papieru
• zasilanie/pobór mocy: 230 / 50Hz / 70W

IIDDEEAALL 88330044

10
0%ZÁRUKA 10

0%ZÁRUKA

M ù S Í C E

JISTOTA KVALITY

M ù S Í C Ò
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¤EZNÉ NO˛E
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0%ZÁRUKA 10

0%ZÁRUKA
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M ù S Í C Ò

¤EZNÉ NO˛E

¤EZNÉ NO˛E

Półautomatyczna, wydajna falcerka biurowa - składa papier w formacie A6*- A3. 
Składa kartki pojedynczo, podwójnie i potrójnie, na różne sposoby. Łatwa w obsłudze dzięki panelowi
kontrolnemu.

• składa papier A6*- A3 o gramaturze od 45 do 140 g/m 2  

(przy pojedynczym falcowaniu do 210 g/m 2 )
• prędkość składania do 8.000 kartek na godzinę
• wysuwany podajnik na 500 kartek papieru
• zasilanie/pobór mocy: 230 V / 50 Hz / 61 W
• kalkulator z wyświetlaczem wskazujący liczbę 

złożonych kartek

IIDDEEAALL 88333300

Falecerka dla profesjonalistów, w której zastosowano system automatycznego sterowania. Zapamiętuje
6 funkcji składania papieru, dzięki czemu ustawienia maszyny dla poszczególnych formatów oraz
sposobów składania papieru mogą zostać wybrane przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

• składa papier A6*- A3 o gramaturze od 45 do 160 g/m 2 

(przy pojedynczym falcowaniu do 230 g/m 2 )
• prędkość składania do 10.000 kartek na godzinę
• automatyczny system podawania papieru
• dwa dodatkowe, magnetyczne ograniczniki boczne z rolkami 

dostosowane do dużych formatów
• kalkulator z wyświetlaczem wskazujący liczbę 

złożonych kartek
• zasilanie/pobór mocy: 230 V / 50 Hz / 75 W

IIDDEEAALL 88334433

składanie
standardo-
wego listu

składanie 
w “zetkę”

podwójne,
równoległe
falcowanie

pojedyncze
falcowanie

składanie
standardo-
wego listu

składanie
w „zetkę“

podwójne,
równoległe
falcowanie

pojedyncze
falcowanie

składanie
broszur

składanie
w połowę
„zetki“

składanie
standardo-
wego listu

składanie
w „zetkę“

podwójne,
równoległe
falcowanie

pojedyncze
falcowanie

składanie
broszur

składanie
w połowę
„zetki“

* format A6 tylko pojedyncze falcowanie, pozostałe formaty - wszystkie op cje
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cena: 1590,-
(brutto: 1939,80)

cena: 6475,-
(brutto: 7899,50)

cena: 10725,-
(brutto: 13084,50)
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IDE NTYFIK ACJA, PREZE NTACJA,
ART YK UŁY PAP IERN ICZ E
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1. OPISYWANIE DOKUMENTÓW

Jeśli chcesz, by Twoja dokumentacja była
dobrze opisana, skorzystaj z oferowanych
przez nas rozwiązań.
Etykiety, kieszonki samoprzylepne, system
tłoczenia i nabłyszczania GOLDCOVER -
ułatwią Ci to zadanie.

2. IDENTYFIKACJA

Chcesz usprawnić komunikację w swojej
firmie, zorganizować konferencję, zebranie
czy nawet opisać swój podręczny bagaż?
Potrzebne Ci będą akcesoria, służące do
identyfikacji: identyfikatory, kieszonki
samoprzylepne, klipsy, łańcuszki, podpórki
pod tabliczki konferencyjne.

3. FOLIE I ARKUSZE

Organizujesz prelekcję, prezentację pro-
duktu, konferencję, ważne zebranie czy
wykład wzbogacony prezentacją audiowi-
zualną? Skorzystaj z oferowanych przez
nas folii poliestrowych (najwyższej jakości,
idealnych do drukarek laserowych, atra -
mentowych i kserokopiarek).

4. DYPLOMY I PAPETERIA
KOMPUTEROWA

Chcesz stworzyć estetyczne, przyciągające
wzrok oferty handlowe, zaproszenia, listy
gratulacyjne, dyplomy? Skorzystaj z goto-
wych wzorów PAPETERII KOMPUTEROWEJ
oraz eleganckich opraw na dyplomy,
gratulacje, podziękowania.

5. OKŁADKI NA PŁYTY CD I DVD -
- CDcover

Nie mogłeś znaleźć odpowiedniej oprawy
na CD? Teraz mamy dla Ciebie jedyne
w swoim rodzaju, kolorowe, twarde
i miękkie opakowania na Twoje płyty
z muzyką, filmem, zdjęciami, ofertą,
zapisem ważnych uroczystości, niezapom-
nianych chwil...

6. EKRANY PROJEKCYJNE
Chcesz wykonać profesjonalną prezentację?
Wybierz ekran o odpowiednim sposobie
mocowania i powierzchni projekcyjnej.

P OTRZEB NE

W KA ŻDEJ

F I RMI E . ..
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Samoprzylepne etykiety ozdobne do zadruku na drukarce
lub ksero. Nacięty arkusz A4 zawiera 8 etykiet.
Kolor ramki: srebrny, złoty. Opakowanie: 25 x 8 szt.

Rewelacyjny system wytłaczania i nabłyszczania
napisów na oprawionych dokumentacjach prezentuje-
my na stronach 42-49.

Samoprzylepne, przezroczyste kieszonki na tytuły
(25 x 75 mm). Opakowanie: 24 szt.

Samoprzylepne, przezroczyste kieszonki na tytuły
(60 x 95 mm). Opakowanie: 20 szt.

Samoprzylepne, przezroczyste kieszonki na płyty CD
z rzepem lub bez rzepa (123 x 123 mm).
Opakowanie: 5 szt.

Samoprzylepne, przezroczyste kieszonki na dyskietki
(105 x 90 mm). Opakowanie: 10 szt.

Samoprzylepne, przezroczyste kieszonki na załączniki
(150 x 150 mm). Opakowanie: 12 szt.

Kalka barwiąca umożliwiająca nabłyszczanie odbitek
ksero i wydruków z drukarek laserowych.
Wymaga użycia laminatora z gorącymi wałkami.

OO pp ii ss yy ww aa nn ii ee  dd oo kk uu mm ee nn tt óó ww

II dd ee nn tt yy ff ii kk aa tt oo rr yy ,,  kk ll ii pp ss yy ,,  dd zz ii uu rr kk aa cc zz ee

Klipsy z paskiem do identyfikatorów
(100 szt. w opak.)*.

Klipsy samoprzylepne do identyfikatorów
(100 szt. w opak.)*.

Łańcuszki metalowe do identyfikatorów o długości
90 cm (100 szt. w opak.)*.

Kieszonki na karty plastikowe
(50 szt. w opak.)*.

Identyfikatory wielorazowe ze szczeliną na klips.
Wymiary (WxS): 105 x 75 mm
(100 szt. w opak.)*.

Identyfikatory wielorazowe z klipsem i agrafką.
Wymiary (WxS): 58 x 90 mm
(50 szt. w opak.)*.

Więcej informacji wraz z cenami - patrz str. 29 katalogu

*towar sprzedaje się tylko w pełnych opakowaniach

cena: 45,90 (brutto: 56,00) cena: 45,50 (brutto: 55,51) cena: 175,- (brutto: 213,50)

cena: 39,50 (brutto: 48,19) cena: 42,- (brutto: 51,24) cena: 29,90 (brutto: 36,48)
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Profesjonalny zaokrąglacz narożników. Umożliwia
zaokrąglanie narożników lub ich obcinanie "po prostej" 
w zależności od założonego noża. O.CORNER CUTTER jest
standardowo wyposażony w nóż o promieniu 6 mm (R6). 

Dziurkacz do wykonywania otworu na klips
do identyfikatora
(1 szt. w opak.).

Dziurkacz z precyzyjną prowadnicą, dzięki któremu
wykonasz otwór na klips do identyfikatora
(1 szt. w opak.).

Metalowe podpórki z poduszką samoprzylepną
(100 szt. w opak.)*.

Kieszonka na karty plastikowe z paskiem
(50 szt. w opak.)*.

Kieszonki samolaminujące, bagażowe z pętelką.
Wymiary (WxS): 68 x 111 mm (10 szt. w opak.)*
Dostępne również w innych formatach i cenach.
Patrz: www.opus.pl

DDZZIIUURRKKAACCZZ IIDDEEAALL 88557700

•wymienne noże dziurkujące

* towar sprzedajemy tylko w pełnych opakowaniach                                                 ** p róby wykonano na papierze 70g/m2

Średnica 6mm. Wykonane ze stali najwyższej jakości.
Pakowane po 2 szt.

•wymienne podkładki pod noże 
dziurkujące
Pakowane po 10 szt.

Ręczny, wysoko wydajny dziurkacz introligatorski.
Dziurkuje do 400 kartek papieru** (stos papieru
o grubości 33 mm) o długości od 148 do 457 mm.
Odstęp pomiędzy dziurkami 80 mm. 
Średnica otworów 6 mm.
Łatwa, nie wymagająca wysiłku obsługa dzięki
zastosowaniu ergonomicznej dźwigni o odpowiednio
dobranym przełożeniu.

Posiada:

• wymienne noże dziurkujące
o średnicy 6mm, wykonane ze stali
najwyższej jakości

• rozsuwane ograniczniki papieru
samodzielnie środkujące papier
w urządzeniu

• wyjmowany, przezroczysty pojemnik
na ścinki

AAKKCCEESSOORRIIAA DDOO DDZZIIUURRKKAACCZZAA
IIDDEEAALL 88557700::

cena: 9,90 (brutto: 12,08) cena: 66,- (brutto: 80,52) cena: 40,95 (brutto: 49,96)

cena: 395,- (brutto: 481,90)

cena: 259,- (brutto: 315,98) cena: 39,- (brutto: 47,58)

cena: 1179,- (brutto: 1438,38)

cena: 79,- (brutto: 96,38) cena: 129,- (brutto: 157,38)

Wymienne noże do zaokrąglacza narożników O•CORNER
CUTTER. W ofercie dostępne:

• nóż o długości 6 mm (R6)
• nóż o długości 10 mm (R10)
• nóż ścinający narożnik “po prostej” (C15)

cena za 1 szt.: 29,- (brutto: 35,38)
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Biały papier A4 do fotowydruków 
w drukarkach atramentowych

(220g/m2 - 20 szt. w opak.)*.

Pow szec hnie  sto sowa ne metody
pr ezenta cji au diowizualnej wyma -
gają trwa łych, g wara ntu jący ch
najw yżs zą jak oś ć no śników inf or -
macj i.  Dl ateg o te ż of erujemy folie
pol iestr owe ide alnie  odtwarzające
bar wy,  od porne  n a d zia łanie 
wys oki ej  t empe ratu ry , antystaty -
czn e, wo dood por ne. 
Pole can e d o dr ukar ek las erowy ch, 
atr amentowych lu b ks erokopiar ek .

Przezroczysta folia A4 
do kserokopiarek, 
grubość 100 mic
(100 szt. w opak.)*.

Przezroczysta folia A4 do drukarek
laserowych, 
grubość 100 mic
(50 szt. w opak.)*.

Przezroczysta folia A4 
do drukarek atramentowych,
grubość 100 mic
(50 szt. w opak.)*.

FF oo ll ii ee  ii  aa rr kk uu ss zz ee

DD yy pp ll oo mm yy  ii  pp aa pp ee tt ee rr ii aa
Eleganckie, gotowe oprawy z estetyczną, przezroczystą zakładką na: 
dyplom, list gratulacyjny, świadectwo ukończenia szkoły lub podziękownia. 
Przydatne zawsze, gdy chcesz podkreślić wagę swojego wystąpienia. Dostępne 
w 4 kolorach, 2 formatach: A4 i A5. Zaopatrzone w ozdobny, złoty sznureczek oraz
przezroczysty pasek pozwalający w dyskretny sposób umieścić w nich dokument.

• karton pokryty okleiną lnopodobną
• rozmiar: A5 i A4
• kolory: bordowy, niebieski, zielony, czarny
• opakowanie: 5 szt.

• karton pokryty okleiną lnopodobną
• rozmiar: A5 i A4
• kolory: bordowy, niebieski, zielony, czarny
• wyzłocony napis: „DYPLOM“
• opakowanie: 5 szt.

EE kk rr aa nn yy  pp rr oo jj ee kk cc yy jj nn ee

•ekran: matte white
•obudowa: aluminium
•waga: 7 kg
•wymiary po złożeniu: 1,81x0,13x0,12 m

EEkkrraann wwiisszząąccyy 115500 xx 115500 ccmm

•ekran: matte white
•obudowa: aluminium
•waga: 9 kg 
•wymiary po złożeniu: 1,78x0,19x0,13 m
•maksymalna wysokość: 1,6 m

EEkkrraann nnaa ssttaattyywwiiee 115500 xx 115500 ccmm

76
* towar sprzedaje się tylko w pełnych opakowaniach

cena: 259,- (brutto: 315,98)

cena: 279,- (brutto: 340,38)

cena: 47,75 (brutto: 58,26) cena: 44,50 (brutto: 54,29)

cena: 39,50 (brutto: 48,19)cena: 79,50 (brutto: 96,99)

cena A4: 29,50 (brutto: 35,99)     cena A5: 24,50 (brutto: 29,89)

cena A4: 32,- (brutto: 39,04)     cena A5: 27,- (brutto: 32,94)
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DDYYPPLLOOMMYY,, GGRRAATTUULLAACCJJEE II IINNNNEE

Samodzielnie stwórz profesjonalne dyplomy! Wystarczy specjalna linia kolorowej papeterii OPUS i zwyczajna drukarka, 
aby powstały profesjonalne, imienne dyplomy, certyfikaty, podziękowania, gratulacje. Drukowane na odpowiednio grubym
papierze i oprawione w gotowe oprawy O•OLIMPIC  lub O•OLIMPIC DYPLOM podkreślą rangę wydarzenia oraz staną się 
elegancką pamiątką.

Korespondencja jest niezwykle ważnym elementem życia, zarówno zawodowego, jak i prywatnego. 
Tworzenie estetycznych, przyciągających wzrok ofert handlowych, zaproszeń, listów będzie o wiele łatwiejsze, jeżeli skorzystasz 
z gotowych wzorów graficznych „Papeterii Komputerowej OPUS“. Sam możesz wydrukować swoje wizytówki, zaadresować 
korespondencję seryjną, wybierając wzór etykiet samoprzylepnych - pomocny Ci w tym będzie przygotowany przez nas 
program komputerowy.

OOPPUUSS PPAAPPEE TTEERRIIAA KKOOMMPPUUTTEERROOWWAA 
Powyżej prezentujemy wybrane wzory papeterii komputerowej. 
Pełna oferta dostępna w naszych punktach sprzedaży oraz na www.opus.pl.
• format: A4 • gramatura papieru 110g/m 2

• opakowanie 25 szt.*

OOPPUUSS PPAAPPEETTEERRIIAA KKOOMMPPUUTTEERROOWWAA 
Wzory papeterii komputerowej w odcieniach bieli (nie przedstawione graficznie)
PADWA, MARINA, COROLLA, CENTURY
• format: A4 • gramatura papieru: 90g/m 2 (MARINA), 100g/m2 

(PADWA, COROLLA, CENTURY)• opakowanie 25 szt.*

OOPPUUSS EETT YYKKIIEETTYY 
SSAAMMOOPPRRZZ YYLLEEPPNNEE
• wzór standard dostępny w podanych formatach

OOPPUUSS WWIIZZ YY TTÓÓWWKKII
• dostępne wzory: OFERTA, STANDARD, FIRMA, AKANT
• wymiary: 55 x 85 mm
• opakowanie: 100 szt.*

OOPPUUSS KKUUPPOONNYY
• wzory: A, B
• wymiary: 99 x 210 mm
• opakowanie: 75 szt.*

Program komputerowy do edycji i drukowania 
wizytówek, etykiet, certyfikatów i kuponów.

W skład kompletu wchodzą:
ozdobny podkład drewniany, przezroczysta plexi oraz
ozdobne gwoździe.

* towar sprzedaje się tylko w pełnych opakowaniach

80 szt.

160 szt.

240 szt. 10 szt. A B

OOPPUUSS PPAAPPEETTEERRIIAA KKOOMMPPUUTTEERROOWWAA ((CCDD))
OOPPUUSS KKOOMMPPLLEETT PPRREEZZEENNTTAACCYYJJNNYY ((nnaa śścciiaannęę))

ETYKIETY

Silver Gold Laur Maluch

Dyplomik Olimp

menu certyf ikat A pióro ramka niebo kokarda

mapa standard 3 standard 2 tkanina akant zodiak

Papier: 190g/m2

Opak.: 25 arkuszy

OFERTA FIRMA

STANDARD AKANT

cena za opakowanie: 21,90
(brutto: 26,72)

cena: 7,25
(brutto: 8,85)

cena: 10,45
(brutto: 12,75)

cena: 17,25
(brutto: 21,05)

cena: 10,45
(brutto: 12,75)

cena: 10,45
(brutto: 12,75)

cena: 59,-
(brutto: 71,98)

cena: 29,95
(brutto: 36,54)

www.PolGer.pwh.pl



78

OO kk łł aa dd kk ii  nn aa  pp łł yy tt yy  CC DD  ii  DD VV DD

Nie mogłeś znaleźć właściwego opakowania na swoje płyty CD? MAMY JE DLA CIEBIE!
Kolorowe, twarde i miękkie okładki na CD i DVD odpowiednie dla Twoich płyt z muzyką, filmem, zdjęciami, 
ofertą, zapisem ważnych uroczystości, niezapomnianych chwil...

TTwwaarrddee ookkłłaaddkkii CCDDccoovveerr
W ofercie ponad 30 wzorów okładek.
Pełna oferta dostępna na www.opus.pl oraz w naszych punktach sprzedaży.
Opakowanie: 10 szt.*

MMiięękkkkiiee ookkłłaaddkkii CCDDccoovveerr

Teraz w naszej ofercie także miękkie
okładki CDcover.
Patrz - www.opus.pl
Opakowanie: 10 szt.*

PPrrzzyykkłłaaddoowwee wwzzoorryy ookkłłaaddeekk CCDDccoovveerr::

arizona

games

sacrum

your valentine

guitar

keyboard

photo venice

xmas

celebration red

mechanism

photo master

new year

cena: 32,70
(brutto: 39,89)

cena: 24,50
(brutto: 29,89)
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1. IDEAL 2220 220 4 11-13 2 •/• - - 20 230/0,15 - - - • • • 452 x 345 x 215 6 6

2. OPUS CS 2208 225• 2 x 12 8 4 •/- - - 17 230/0,25 • - - • • • 540 x 346 x 248 10 -

3. IDEAL 2240 220 4 11-13 2 •/• - - 20 230/0,15 • - - • • • 452 x 345 x 215 6 6

4. IDEAL 2240-C/C 220 3 x 25 6-7 3 •/• - - - 20 230/0,15 • - - • • • 452 x 345 x 215 7 6

5. OPUS CS 2418 CD 240• 4 x 40 18 3 •/• 25 230/0,37 • - - • 375 x 275 x 640 19 6
6. OPUS VS 1500 CA 240 4 x 41 15 3 •/• - - 35 230/0,2 • - - • • • 590 x 360 x 240 13,4 7

7. IDEAL 2260 220 4 11-13 2 •/• - - 20 230/0,15 • - - • • • 537 x 345 x 220 10,5 7

8. IDEAL 2260-C/C 220 3 x 25 6-7 3 •/• - - - 20 230/0,15 • - - • • • 537 x 345 x 220 11,5 7

9. IDEAL 2360 240 4 15-17 2 •/• - - 35 230/0,39 • • • • • • 630 x 395 x 295 19,5 7

10. IDEAL 2360-C/C 240 4 x 40 13-15 3 •/• - - 35 230/0,39 • • • • • • 630 x 395 x 295 20 7

11. IDEAL 2360-C/C 240 2 x 15 10-12 4 •/• - - 35 230/0,39 • • • • • • 630 x 395 x 295 20 7

12. IDEAL 2360 SM/C 240 0.8 x 5 4-5 6 •/• - - - 35 230/0,39 • • • • • • 630 x 395 x 295 20 7

13. IDEAL 2403 240 4 22-24 2 •/• - 35 230/0,58 • • • • • • 630 x 395 x 295 21 8

14. IDEAL 2403-C/C 240 4 x 40 16-18 3 •/• - - 35 230/0,58 • • • • • • 630 x 395 x 295 21,5 8

15. IDEAL 2403-C/C 240 2 x 15 11-13 4 •/• - - 35 230/0,58 • • • • • • 630 x 395 x 295 21,5 8

16. IDEAL 2404 240 4 22-24 2 •/• - - 50 230/0,58 • • • • • • 730 x 395 x 295 22,5 8

17. IDEAL 2404-C/C 240 4 x 40 16-18 3 •/• - - 50 230/0,58 • • • • • • 730 x 395 x 295 23 8

18. IDEAL 2404-C/C 240 2 x 15 11-13 4 •/• - - 50 230/0,58 • • • • • • 730 x 395 x 295 23 8

19. IDEAL 2501 260 4 21-23 2 •/• - 75 230/0,58 • • • • • • 720 x 500 x 377 27 8

20. IDEAL 2501-C/C 260 4 x 40 16-18 3 •/• - - 75 230/0,58 • • • • • • 720 x 500 x 377 27,5 8

21. IDEAL 2501-C/C 260 2 x 15 10-12 4 •/• - - 75 230/0,58 • • • • • • 720 x 500 x 377 27,5 8

22. IDEAL 2503 260 4 21-23 2 •/• - 100 230/0,58 • • • • • • 870 x 500 x 377 30 9

23. IDEAL 2503-C/C 260 4 x 40 16-18 3 •/• - - 100 230/0,58 • • • • • • 870 x 500 x 377 30,5 9

24. IDEAL 2503-C/C 260 2 x 15 10-12 4 •/• - - 100 230/0,58 • • • • • • 870 x 500 x 377 30,5 9

25. IDEAL 2603 260 4 25-27 2 •/• - 115 230/0,64 • • • • • • 870 x 495 x 470 45 9

26. IDEAL 2603-C/C 260 4 x 40 19-21 3 •/• - - 115 230/0,64 • • • • • • 870 x 495 x 470 45,5 9

27. IDEAL 2603-C/C 260 2 x 15 12-14 4 •/• - - 115 230/0,64 • • • • • • 870 x 495 x 470 45,5 9

28. IDEAL 2603-SM/C 260 0,8 x 5 5-7 6 -/- - - - 115 230/0,64 • • • • • • 870 x 495 x 470 45,5 9

29. OPUS CS 3115 CD 315• 4 x 30 15/25 3 -/- 72 230/0,6 • • • • • • 510 x 393 x 880 58,6 9

30. IDEAL 3103 310 4 24-26 2 •/• - 140 230/0,64 • • • • • • 930 x 538 x 470 49,5 10

31. IDEAL 3103-C/C 310 4 x 40 18-22 3 •/• - - 140 230/0,64 • • • • • • 930 x 538 x 470 50 10

32. IDEAL 3103-C/C 310 2 x 15 10-12 4 •/• - - 140 230/0,64 • • • • • • 930 x 538 x 470 50 10

33. IDEAL AL1 240 2 x 15 11-13 4 •/• - - 25 230/0,58 • • • • • • 600 x 410 x 240 21 10

34. IDEAL 3803 380 4 22-24 2 •/• - - - 160 230/0,64 • • • • • • 955 x 615 x 470 60,5 10

35. IDEAL 3803-C/C 380 4 x 40 17-19 3 •/• - - 160 230/0,64 • • • • • • 955 x 615 x 470 61 10

36. IDEAL 3803-C/C 380 2 x 15 10-12 4 •/• - - 160 230/0,64 • • • • • • 955 x 615 x 470 61 10

37. IDEAL 4002 400 6 39-41 2 •/• 200 230/1,3 • • • • • • 970/10901 x 640 x 590 82 11

38. IDEAL 4002-C/C 400 4 x 40 28-30 3 •/• - - 200 230/1,3 • • • • • • 970/10901 x 640 x 590 87 11

39. IDEAL 4002-C/C 400 2 x 15 16-18 4 •/• - - 200 230/1,3 • • • • • • 970/10901 x 640 x 590 87 11

40. IDEAL 4005 405 6 50-55 2 •/• 225 230/1,6 • • • • • • 1010 x 640 x 590 115 11

41. IDEAL 4005-C/C 405 4 x 40 40-45 3 •/• - - 225 230/1,6 • • • • • • 1010 x 640 x 590 115 11

42. IDEAL 4005-C/C 405 2 x 15 25-30 4 •/• - - 225 230/1,6 • • • • • • 1010 x 640 x 590 115 11

43. IDEAL 4005-M/C 405 0,8 x 12 15-17 5 •/• - - - 225 230/1,6 • • • • • • 1010 x 640 x 590 115 11

44. IDEAL 4005-SM/C 405 0,8 x 5 10-11 6 •/• - - - 225 230/1,6 • • • • • • 1010 x 640 x 590 115 11

45. IDEAL 4605 460 6 90-100 2 •/• 230 4003~/2,2 • - - • • 1700 x 740 x 765 256 12

46. IDEAL 4605-C/C 460 4 x 60 65-70 3 •/• 230 4003~/2,2 • - - • • 1700 x 740 x 765 256 12

47. IDEAL 4605-C/C 460 2 x 15 35-40 4 •/• 230 4003~/2,2 • - - • • 1700 x 740 x 765 256 12

48. IDEAL 4107 410 6 90-110 2 •/• 300 4003~/4,0 - - - • • 1440 x 1240 x 1700 350 12

49. IDEAL 4107-C/C 410 6 x 50 80-90 3 •/• 300 4003~/3,0 - - - • • 1440 x 1240 x 1700 350 12

50. IDEAL 5009-2-C/C 500 8 x40-80 600-700 2 •/• 300 4003~/9,0 - - - • • 1714 x 1036 x 2170 1130 13

79

L.p. nazwa

1. OPUS VS 502 SB 220 7 5 1 -/- - - - 9 230/0,1 • - - • • • 285 x 142 x 344 1,75 5

2. OPUS VS 505 C 222 4 x 40 5-6 3 -/- - - 20 230/0,19 • - - • • • 387 x 340 x 219 3,5 5

3. OPUS VS 711 CD 225• 4 x 40 7 3 •/- - 20 230/0,2 • - - • • • 387 x 340 x 219 4,3 5

4. OPUS VS 717 CD 226• 4 x 25 7 3 •/- - 19 230/0,4 • - - • • • 370 x 380 x 222 5,9 -

5. OPUS VS 1202 CD 235 4 X 35 12 3 •/- - 30 230/0,2 • - - • • • 420 x 355 x 240 7,5 5

6. OPUS VS 1102 C 228 4 x 35 11 3 •/- - - 20 230/0,46 • - - • • • 430 x 242 x 410 7,65 6
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9900/12078

19900/24278

23900/29158

27900/34038

39900/48678

91900/112118

71500/87230

92500/112850

79000/96380

919 00/112118

975 00/118950

119500/145790

177500/216550

209500/255590

209500/255590

204500/249490

224500/273890

224500/273890

219900/268279

246500/300730

246500/300730

245000/298900

269500/328790

269500/328790

249500/304390

289500/353190

289500/353190

305000/372100

345000/402900

345000/402900

699500/853390

339000/413580

349500/426390

383500/467870

383500/467870

395000/481900

442500/539850

497500/606950

497500/606950

509500/621990

605000/738100

605000/738100

984500/120 1090

1099500/134 1390

1099500/134 1390

1480000/180 5600

1850000/225 7000

1930000/235 4600

2145000/261 6900

2145000/261 6900

2229000/271 9380

2520000/307 4400

6850000/835 7000

st
ro

na
 w

 k
at

al
og

u

10
0%ZÁRUKA 10

0%ZÁRUKA

M ù S Í C E

JISTOTA KVALITY

M ù S Í C Ò

¤EZNÉ NO˛E

¤EZNÉ NO˛E

10
0%ZÁRUKA 10

0%ZÁRUKA

M ù S Í C E

JISTOTA KVALITY

M ù S Í C Ò

¤EZNÉ NO˛E

¤EZNÉ NO˛E

10
0%ZÁRUKA 10

0%ZÁRUKA

M ù S Í C E

JISTOTA KVALITY

M ù S Í C Ò

¤EZNÉ NO˛E

¤EZNÉ NO˛E

10
0%ZÁRUKA 10

0%ZÁRUKA

M ù S Í C E

JISTOTA KVALITY

M ù S Í C Ò

¤EZNÉ NO˛E

¤EZNÉ NO˛E

10
0%ZÁRUKA 10

0%ZÁRUKA

M ù S Í C E

JISTOTA KVALITY

M ù S Í C Ò

¤EZNÉ NO˛E

¤EZNÉ NO˛E

10
0%ZÁRUKA 10

0%ZÁRUKA

M ù S Í C E

JISTOTA KVALITY

M ù S Í C Ò

¤EZNÉ NO˛E

¤EZNÉ NO˛E

10
0%ZÁRUKA 10

0%ZÁRUKA

M ù S Í C E

JISTOTA KVALITY

M ù S Í C Ò

¤EZNÉ NO˛E

¤EZNÉ NO˛E

10
0%ZÁRUKA 10

0%ZÁRUKA

M ù S Í C E

JISTOTA KVALITY

M ù S Í C Ò

¤EZNÉ NO˛E

¤EZNÉ NO˛E

10
0%ZÁRUKA 10

0%ZÁRUKA

M ù S Í C E

JISTOTA KVALITY

M ù S Í C Ò

¤EZNÉ NO˛E

¤EZNÉ NO˛E

10
0%ZÁRUKA 10

0%ZÁRUKA

M ù S Í C E

JISTOTA KVALITY

M ù S Í C Ò

¤EZNÉ NO˛E

¤EZNÉ NO˛E

10
0%ZÁRUKA 10

0%ZÁRUKA

M ù S Í C E

JISTOTA KVALITY

M ù S Í C Ò

¤EZNÉ NO˛E

¤EZNÉ NO˛E

10
0%ZÁRUKA 10

0%ZÁRUKA

M ù S Í C E

JISTOTA KVALITY

M ù S Í C Ò

¤EZNÉ NO˛E

¤EZNÉ NO˛E

10
0%ZÁRUKA 10

0%ZÁRUKA

M ù S Í C E

JISTOTA KVALITY

M ù S Í C Ò

¤EZNÉ NO˛E

¤EZNÉ NO˛E

10
0%ZÁRUKA 10

0%ZÁRUKA

M ù S Í C E

JISTOTA KVALITY

M ù S Í C Ò

¤EZNÉ NO˛E

¤EZNÉ NO˛E

10
0%ZÁRUKA 10

0%ZÁRUKA

M ù S Í C E

JISTOTA KVALITY

M ù S Í C Ò

¤EZNÉ NO˛E

¤EZNÉ NO˛E

10
0%ZÁRUKA 10

0%ZÁRUKA

M ù S Í C E

JISTOTA KVALITY

M ù S Í C Ò

¤EZNÉ NO˛E

¤EZNÉ NO˛E

10
0%ZÁRUKA 10

0%ZÁRUKA

M ù S Í C E

JISTOTA KVALITY

M ù S Í C Ò

¤EZNÉ NO˛E

¤EZNÉ NO˛E

10
0%ZÁRUKA 10

0%ZÁRUKA

M ù S Í C E

JISTOTA KVALITY

M ù S Í C Ò

¤EZNÉ NO˛E

¤EZNÉ NO˛E

10
0%ZÁRUKA 10

0%ZÁRUKA

M ù S Í C E

JISTOTA KVALITY

M ù S Í C Ò

¤EZNÉ NO˛E

¤EZNÉ NO˛E
niszczy całe archiwa

najwyższy europejski stopień tajności

najwyższy  amerykański stopień tajności
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• niszczarki wyposażone w dodatkowe szczeliny:
130mm/70mm/100mm (CS 3115CD), 122mm (VS 711CD, VS 717CD,
CS 2418CD, CS 2208)

1 wysokość  z półką na dokumenty
3~napięcie trójfazowe

* Safety Protection System - system zabezpieczeń, w skład którego wchodzą:
klapka bezpieczeństwa, automatyczne odcięcie zasilania przy otwartych drzwiczkach, 
automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers 
i odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem

SSPPEECCJJAALLIISSTTYYCCZZNNEE DDOO WWYYDDRRUUKKÓÓWW KKOOMMPPUUTTEERROOWWYYCCHH

KKAATTEEGGOORRIIAA -- NNIISSZZCCZZAARRKKII PPOOPPUULLAARRNNEE
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KKAATTEEGGOORRIIAA -- NNIISSZZCCZZAARRKKII BBIIZZNNEESSOOWWEE
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L.p. NAZWA format max ilość moc obudowa cena (zł) strona
oprawianych kartek* (W) netto/brutto w  katalogu

1. OPUS TB 317 A4 160 420 plastikowa 26

2. OPUS TB 316 A4 220 600 plastikowa 26

3. OPUS DUO 500 A4 500 1200 metalowa 26

4. OPUS TERSTATION 1000 A4 1000 2400 metalowa 27

9700 11834

29500 35990

67500 82350

115000 1403 00

TAB ELE POR ÓWNAWCZE
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* próby wykonano na papierze 80g/m2   

L.p. NAZWA max max ilość ręczna obudowa cena (zł) strona
format oprawianych kartek elektryczna netto/brutto w  katalogu

1. OPUS  ATLAS 125 A4/A3* 125 ręczna metalowa 33

2. OPUS ATLAS 150 A4/A3* 150 ręczna metalowa 33

3. OPUS MB 300 A4/A3* 300 ręczna metalowa 33

4. OPUS ATLAS 300 A4/A3* 300 ręczna metalowa 34

19900 24278

27900 34038

32900 40138

34900 42578

39900 48678

39900 48678

45900 55998

69900 85278

78900 96258

69900 85278

109900 134078

119900 146278

219900 268278

1045 000 1274900

1125 000 1372500

1125 000 1372500

1195 000 1457900

L.p. NAZWA max max ilość ręczna obudowa cena (zł) strona
format oprawianych kartek elektryczna netto/brutto w  katalogu

1. OPUS CB 150 A4/A3* 150 ręczna metalowa 39

2. OPUS CB 300 A4/A3* 300 ręczna metalowa 39

83500     101870

115500 140910

189500 231190

209500 255590

M
ET

AL
B
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D

125500 153110

199500 243390

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

* kanał na krótszym boku
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* kanał na krótszym boku

•
•
•
•
•
•
•
•
•

L.p. NAZWA format max max ręczna rodzaj ilość regulacja ogranicznik cena (zł) strona
ilość ilość elektryczna grzbietu wyłączanych odległości formatu netto/brutto w 

dziurko- oprawia- noży dziurek od katalogu
wanych nych krawędzi
kartek kartek kartki

1. OPUS BINGO A4 8 150 ręczna plastikowy - - 16

2. OPUS JUNIOR A4 10 250 ręczna plastikowy - 16

3. OPUS LEADER A4 12 250 ręczna plastikowy - 16

4. OPUS MAXIBINGO A4 10 450 ręczna plastikowy - 16

5. OPUS BONO A4 15 510 ręczna plastikowy - - 17

6. OPUS WIRE BONO A4 12 120 ręczna drutowy 17

7. OPUS WIRE LEADER A4 10 120 ręczna drutowy - 17

8. OPUS BONO PLUS A4 15 510 ręczna plastikowy 21 - 17

6. OPUS HERCULES A4 20 510 ręczna plastikowy - 18

7. OPUS HERCULES PLUS A4 20 510 ręczna plastikowy 7 - 18

8. OPUS SUPER BONO A4 22 510 ręczna plastikowy 24 18

9. OPUS JUMBO A4 27 510 ręczna plastikowy 21 18

10. OPUS WIRE-JUMBO A4 25 120 ręczna drutowy 35 19

11. OPUS EL-JUMBO A4 27 510 elektryczna plastikowy 21 19

12. OPUS SUPERSTAR A3 35 510 elektryczna plastikowy 24 19

13. OPUS WIRE SUPERSTAR 3:1 A3 30 120 elektryczna drutowy 24 - 20

14. OPUS WIRE SUPERSTAR 2:1 A3 30 120 elektryczna drutowy 24 20

15. OPUS MEGASTAR A3 35 510 elektryczna 48 20

17900 21838

* próby wykonano na papierze 80g/m2   

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•plastikowy

drutowy

www.PolGer.pwh.pl



81

L.p. NAZWA format ilość rewers regulacja regulacja max grubość systemy cena (zł) strona
wałków prędkości temperatury laminowanych laminacji netto/brutto w  katalogu

dokumentów
wraz z folią (mm)

1. OPUS TLH 110 A7 2 - - 0,8 52

2. OPUS TLH 245 A4 2 - - - 0,8 52

3. OPUS popLAM A4 A4 2 - - 0,7 52

4. OPUS popLAM A3 A3 4 - 0,7 53

5. OPUS officeLAM A3 A3 4 1 53

6. OPUS profiLAM A3 A3 6 3 54

7. OPUS comboLAM 370 (rolowy) A3 4 5 54

8. OPUS speedLAM A3 A3 8 3 -

19900 24278

24500 29890

34900 42578

119500 145790

2970 00 362340

4999 00 609878

4495 00 548390

19900    24278

L.p. NAZWA rodzaj długość ilość ostrze docisk osłona skala ograniczniki ruchoma wyznaczniki wymiary ciężar cena (zł) strona
cięcia ciętych Solingen noża pomiarowa formatu półka formatu blatu roboczego (kg) netto/brutto katalogu
(mm) kartek* z prowadnicą (cm)

(mm**) ślimakową

1. OPUS ROLOCUT A3 krążkowa 420 7 - listwa - mm - - 24 x 42 0,9 99 00     12 078
60

2. OPUS ROLOCUT 960 krążkowa 960 6 - listwa mm - - 23 x 96,5 5,7 34 500     42 090
61

3. OPUS EUROCUT A4 nożycowa 335 8 - ręczny mm - 27 x 34 1,5 85 00 10 370
60

4. OPUS EUROCUT A3 nożycowa 430 8 - ręczny mm - 37 x 45 2,0 14 900   18178
60

5. OPUS MULTIROLO A3 krążkowa 420 7 - listwa mm - - 24 x 42 1,65 19 900    242 78
61

6. IDEAL 1030 krążkowa 330 5 - listwa - mm - - 17 x 33 0,7 19 900 24278
61

7. IDEAL 1031 krążkowa 430 5 - listwa - mm - - 17 x 43 0,9 29 900   36478
61

8. IDEAL 1133 nożycowa 340 15 - ręczny - mm - 25 x 34 2,5 34 500 42090
62

9. IDEAL 1142 nożycowa 430 15 - ręczny - mm - 25 x 43 3 59 500   72590
62

10. IDEAL 1034 nożycowa 340 25 • ręczny mm - 30,5 x 38,4 4,5 46 900 57 218
62

11. IDEAL 2035 nożycowa 350 30 • autom. mm/cal - 24 x 38,1 5 66 900   81618
62

12. IDEAL 1043 nożycowa 430 30 • autom. mm/cal - 35,5 x 47,5 7,5 105500 12 8710
62

13. IDEAL 1038 nożycowa 385 50 • ręczny mm/cal 35,6 x 40,3 9 11 7500   14 3350
63

14. IDEAL 1058 nożycowa 580 40 • ręczny mm/cal 35,6 x 60,4 14 16 4500 2006 90
63

15. IDEAL 1071 nożycowa 710 40 • ręczny mm/cal 50,6 x 76,5 23 21 7500   2653 50
63

16. IDEAL 1080 nożycowa 800 20/4mm • nożny mm/cal 60,5 x 80 55 43 4500 5300 00
63

17. IDEAL 1110 nożycowa 1110 20/4mm • nożny mm/cal 76 x 110 60 58 9500   7191 90
63

* próby wykonano na papierze 70g/m2                    ** dotyczy materiałów innych niż papier, np. tektury, linoleum i innych plastycznych tworzyw sztucznych

•
•
• •

••
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Ciepło daje jedna para wałków
nagrzewana od zewnętrz

Ciepło wytwarzają grzałki umieszczone 
na zewnątrz pierwszej pary wałków

Ciepło wytwarzają grzałki umieszczone pomiędzy
dwiema parami wałków transportowych

Ciepło dają grzałki umieszczone 
wewnątrz pierwszej pary wałków

Ciepło dają grzałki umieszczone 
wewnątrz trzech pierwszych par wałków

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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62500 76250

180 x 50
110 x 80

okładki typu O•HARD COVER business,
CDcover, oraz samoprzylepne etykiety 

na CD - CDlabels

wszystkie rodzaje
okładek OPUS

wszystkie rodzaje
okładek OPUS

wszystkie rodzaje
okładek OPUS

252500 308050

209500 255590

1150 000 1403 000

IMAGEPRESS

* po zdjęciu ograniczników możliwość nabłyszczania na okładkach o maksymalnej szerokości 310 mm 

G
O
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C

O
VER

L.p. NAZWA możliwość możliwość max max rodzaj materiału, cena (zł) strona
wykonywania wykorzystania wielkość wielkość na którym netto/brutto w

tłoczenia matryc okładki matrycy można wykonać katalogu
nabłyszczania czcionek (mm) nabłyszczanie

1. OPUS PALMPRESS 01 -/+ +/+ A4 100 x 50 44

2. OPUS GOLDPRESS 4+ +/+ +/+ A4* 44

3. OPUS ATLAS 300 -/+ +/+ A4 180 x 50 34

4. OPUS MASTERPRESS 01 +/+ +/+ A4 A4 45

•

www.PolGer.pwh.pl
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L.p. NAZWA pojemność format gramatura max  prędkość licznik wymiary rodzaje falcowania cena (zł) strona
podajnika papieru składania (mm) netto/brutto w

papieru (g/m2) katalogu

- pojedyncze falcowanie
- składanie w zetkę

1. IDEAL 8304 150 kartek A6* - A4 60 - 120 155 kartek nie - podwójne równoległe 159 000
71

na minutę falcowanie 19 3980

- składanie standardowego listu

- pojedyncze falcowanie
- składanie w zetkę
- podwójne równoległe

falcowanie
- składanie standardowego listu
- składanie broszur
- składanie w połowę zetki

- pojedyncze falcowanie
- składanie w zetkę
- podwójne równoległe

falcowanie
- składanie standardowego listu
- składanie broszur
- składanie w połowę  zetki

G
IL

O
TY

N
Y

listwa
z podziałką

za pomocą
dźwigni

taśma
miernicza

koło
docisku

230V

50Hz

230V

50Hz

230V

50Hz

230V

50Hz

230V

50Hz

230V

50Hz

230V

50Hz

400V

50Hz

1 - ze stojakiem,  2 - z szafką,  3 - ze stolikami bocznymi, 4 - bez stolików bocznych,  5 - przy użyciu nakładki na docisk,  * próby wykonano na papierze 70g/m 2, 

SS CC SS w skład  którego wchodzą: podnoszona, przezroczysta osłona bezpieczeństwa (blokada cięcia gdy osłona noża jest otwarta); blokada bezpieczeństwa (blokada dźwigni noża w górnej pozycji);  bezpieczna i wygodna zmiana przedniego ostrza, bez

konieczności usuwania pokrywy urządzenia; bezpieczna wymiana noża przy stale osłoniętym ostrzu (specjalny uchwyt do demontażu noża);  bezpieczna regulacja głębokości cięcia (z zewnętrznej strony maszyny);  listwy tnące mogą być łatwo i bezpiecznie

obracane oraz wymieniane z zewnętrznej strony maszyny;
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* tylko pojedyncze falcowanie 

elektr.
mech.

elektr.
mech.

elektr.
mech.

elektr.
mech.

elektr.
mech.

255 x 480 x 380
wymiary ze złożonymi 

podajnikami

255 x 820 x 380
wymiary w czasie pracy

540 x 660 x 530
wymiary ze złożonymi 

podajnikami

540 x 820 x 530
wymiary w czasie pracy

2. IDEAL 8330 500 kartek A6* - A3 45 - 140 8000 kartek tak 64 75 00
71

(210)* na godzinę 78 9950

3. IDEAL 8343 500 kartek A6* - A3 45 - 160 10000 kartek tak 10 725 00
71

(230)* na godzinę 13 08450

520 x 660 x 530
wymiary ze złożonymi 

podajnikami

520 x 870 x 530
wymiary w czasie pracy

za pomocą
dźwigni

listwa
z podziałką

koło
docisku

taśma
miernicza

taśma
miernicza

odczyt na

wyświetlaczu

odczyt na

wyświetlaczu

odczyt na

wyświetlaczu

odczyt na

wyświetlaczu

odczyt na

wyświetlaczu

L.p. NAZWA długość grubość max min. docisk regulacja skala świetlna napęd zabezpie- SCS wymiary ciężar zasilanie moc cena (zł) str.

cięcia cięcia* odległość resztka odległości pomiarowa linia noża czenia (W x S x G) (kg) (kW) netto/brutto w 

(mm) siodła od (mm) siodła (cm) kata-

noża (mm) logu

1. IDEAL 4205 390 40 390 34 ręczna - ręczny 400/11901 x 880 x 830 43/531 - - 37 9500 462990 66

2. IDEAL 4705 475 70 455 30 ręczna - ręczny 590/12701 x 1000 x 890 85/931 - - 68 9500 841190 66

3. IDEAL 4215 430 40 390 35 ręczna x 640 x 695 0,45 83 00 00 1012600 67

4. IDEAL 4810-95 475 80 458 30 ręczna - 1360 x 755 x 970 194 1,1 13 50 000   1647000 67

5. IDEAL 4850-95 475 80 458 30 autom. ręczna 1230 x 755 x 970 209 1,1  15 35 000   1872700 68

6. IDEAL 4850-95 EP 475 80 450 35 autom. 1230 x 755 x 970 215 1,52 1895000   2311900 68

7. IDEAL 5221-95 EP 520 80 520 35 autom. 1260 x            x 1067 2624 1,52 2020000   2464400 68

8. IDEAL 5221-05 EP 
digicut

9. IDEAL 6550-95 EP 650 80 610 25 autom.   1220 x 995 x 1260 304 1,52 21 95 000   2677900 69

10. IDEAL 7228-06 LT 720 80 720 20/905 hydraul.   1335 x            x...       620 1,6 56 50 000   6893000 70

TAB ELE POR ÓWNAWCZE

520 80 520 22/655 hydraul. • 1265 x            x 1085 3254 1,6 26 95 000   328 7900 68

360
10551

10802

855
15603

855

15603

1305
21003

1510
16003

•
•
•
•
•

•
•
•

elektr.
mech.

elektr.
mech.

elektr.
mech.

elektr.
mech.

elektr.
mech.

elektr.
mech.

elektr.
mech.

elektr.
mech.

osłona

z blokadą

osłona

z blokadą

osłona

z blokadą

osłona

z blokadą

osłona

z blokadą

osłona

z blokadą

osłona

z blokadą

osłona

z blokadą

osłona

z blokadą

fotokomórka

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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• do bindownic  22
• do bindownic kanałowych C•BIND 40
• do bindownic kanałowych METALBIND 36
• do laminatorów  56
• do termobindownic  28

Materiały samolaminujące na zimno 54
Matryce do GOLDCOVER 46-49
Matryce  indywidualne 49
METALBIND SYSTEM 30

Napisy na okładkach 34, 39, 42-49
Niszczarki: 4

• popularne 5-6
• biznesowe 6-10
• specjalistyczne  11
• wysoko wydajne  12-13

Obcinarki 58
Obcinarki krążkowe  60-61
Obcinarki nożycowe 60-63
Obcinarki z dociskiem nożnym 63
Obcinarki wielkoformatowe  63
Okładki do bindownic  22
Okładki do termobindownic 28
Okładki kanałowe C•BIND  40
Okładki kanałowe METALBIND 36
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Ozdobne okładki na CD/DVD 78
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Papeteria komputerowa  77
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Program komputerowy 
do „Papeterii Komputerowej“  77

Ramki do czcionek 48-49
Ramki do matryc i czcionek 48-49

Stolik LEOwork 29
Stół roboczy O•STAND 44
Systemy laminacji 55
Systemy niszczenia dokumentów 13

Tabele porównawcze 79-82
Termobindownice  24
Termookładki  28
Termookładki indywidualne 29

Urządzenia do nabłyszczania 34, 44, 45
Urządzenia systemu C•BIND 39
Urządzenia systemu METALBIND 33-34

Wizytówki  77
Wykrojniki do  urządzenia Masterpress 01 49

Zaokrąglacz narożników  75
Zestawy czcionek 46
Zestawy matryc „Absolwent“ 46

Akcesoria do bindownicy Atlas 300 Image 34
Akcesoria do GOLDCOVER 46-49
Akcesoria do gilotyn  69
Akcesoria do identyfikacji 74
Akcesoria do matryc 48
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Arkusze Photo do drukarek 76

Baza do matryc GOLDCOVER 49
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plastikowymi lub drutowymi 14
Bindownice kanałowe C•BIND 39
Bindownice kanałowe METALBIND 33-34

Carrier - kartonowa osłona do folii laminacyjnej  57
C•BIND SYSTEM 38
CDcover 78
Czcionki do GOLDCOVER 46

Dziurkacze do folii laminacyjnej  75
Dziurkacz introligatorski 75
Dyplomy 76-77

Ekrany projekcyjne 76
Etykiety samoprzylepne 32, 40, 77

Falcerki 71
Folie do drukarek  76
Folie do kserokopiarek  76
Folie do laminacji na zimno  54
Folie do laminatorów  56
Folie do laminatorów rolowych  57
Folie do nabłyszczania w systemie GOLDCOVER 47

Gilotyny 64
Gilotyny elektryczne  67-69
Gilotyny ręczne  66
GOLDCOVER SYSTEM 42
Grzbiety drutowe  22
Grzbiety plastikowe  22

Identyfikatory wielorazowe 74
Imagepress (przystawka do urządzenia Atlas 300) 34
Indywidualne okładki METALBIND 41
Indywidualne okładki na CD/DVD - CDcover 78
Indywidualne termookładki 29
Indywidualne matryce 48-49

Kalka barwiąca do użycia w laminatorach 57
Kanały do opraw METALBIND 37
Kieszonki na karty plastikowe 74
Kieszonki samolaminujące bagażowe  75
Kieszonki samoprzylepne na płyty CD  29, 74
Kieszonki samoprzylepne na dyskietki  29, 74
Kieszonki samoprzylepne na tytuły  29, 74
Kieszonki samoprzylepne na załączniki 29, 74
Klipsy do identyfikatorów  74
Komplet prezentacyjny na ścianę 77
Kupony  77

Laminatory biurowe  50
Laminatory rolowe 54
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