
16

B I N D O W N I C E



17

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

PolGer Wroc‡aw
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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)

BINGO

Kompaktowa bindownica do grzbietów plastikowych, polecana do małych biur i użytku domowego.

Zastosowanie dźwigni o dwóch ramionach zapewnia równomierne rozłożenie siły na dźwignię 

do dziurkowania kartek.

• format: A4 

• dziurkuje do 8 kartek* 

• oprawia do 150 kartek

• ogranicznik formatu

JUNIOR

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

LEADER
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

MAXIBINGO

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

PolGer Wroc‡aw
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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

Szczelina wskazująca 

na max ilość kartek 

przeznaczonych 

do dziurkowania

Ogranicznik formatu 

papieru umożliwia

prawidłowe włożenie 

dokumentu do dziurkowania

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)

OPUS BONO

Bindownica do grzbietów plastikowych, polecana do średnich 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

WIRE BONO

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 średnich biur.

• format: A4

• dziurkuje do 12 kartek*

• oprawia do 120 kartek

• 34 noże

• metalowy korpus i podstawa

COIL BONO
Niewielkich rozmiarów ręczna bindownica spiralowa polecana do użytku biurowego. Wyposażona 

w ergonomiczną dźwignię do dziurkowania oraz ogranicznik formatu.

• format: A4

• dziurkuje do 12 kartek

• max ilość oprawianych kartek: zgodnie z rozmiarem grzbietu

• miarka maksymalnej ilości dziurkowanych kartek

• wskaźnik do pomiaru grubości grzbietu

• ogranicznik formatu

• metalowy korpus i podstawa

BONO PLUS
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

PolGer Wroc‡aw
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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)

 HERCULES, OPUS HERCULES PLUS

Profesjonalne bindownice ręczne do intensywnego użytkowania. Posiadają stabilną podstawę oraz

pokrywy ochronne. Zastosowany system dwudźwigniowy skraca czas oprawiania dokumentów.

Polecane do dużych biur. Czytelne opisy i precyzyjne regulacje sprawiają, że są to wyjątkowo 

przyjazne i komfortowe w obsłudze bindownice.

• 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   

SUPER BONO

Nowoczesna i komfortowa w obsłudze bindownica do grzbietów plastikowych, polecana do użytku 

biurowego i dla usługodawców. Solidna i trwała konstrukcja.

•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

Nowa bindownica przeznaczona do oprawiania dokumentów grzbietami plastikowymi. 

Dzięki metalowej obudowie oraz dobrze rozmieszczonym, ergonomicznym dźwigniom do dziurkowania

dokumentów i rozciągania grzbietów jest bardzo funkcjonalna i łatwa w obsłudze.

Polecana do dużych biur i dla usługodawców.

JUMBO B

• format: A4

• dziurkuje do 25 kartek*

• oprawia do 510 kartek grzbietem plastikowym

• regulacja marginesu

• ogranicznik formatu

• wszystkie noże wyłączane

PolGer Wroc‡aw
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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

Precyzyjny metalowy

ogranicznik formatu

Wysuwana 

dźwignia 

do bindowania

Specjalna pokrywa 

zabezpieczająca 

urządzenie

Wyłączane 

noże

Ogranicznik formatu

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

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

cena: 1295,-
(brutto: 1579,90)

WIRE JUMBO
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

 EL-JUMBO B
Najnowsza bindownica elektryczna przeznaczona do oprawiania dokumentów grzbietem plastikowym.

Polecana do dużych biur i punktów usługowych. Dzięki solidnej, metalowej konstrukcji urządzenie 

jest bardzo wytrzymałe!  Lekko działający mechanizm rozciągania grzbietów oraz przycisk nożny

uruchamiający urządzenie sprawiają, że El-Jumbo B jest bardzo wygodna w obsłudze.  

Wyposażona jest w regulacje marginesu, ogranicznik formatu, wyłączane noże oraz duży pojemnik 

na ścinki. Ponadto posiada czytelny przymiar grubości grzbietów. Jest to następczyni cieszącej się

dużym uznaniem wśród najbardziej wymagających klientów bindownicy EL-JUMBO.

• format: A4

• dziurkuje do 30* kartek

• oprawia do 510 kartek grzbietem plastikowym

• regulacja marginesu

• ogranicznik formatu

• wszystkie noże wyłączane

DSB El-Dorado Plastic

Bindownica elektryczna do opraw grzbietem plastikowym. Charakteryzuje się wysoką wydajnością 

oraz unikatowym designem. Posiada wskaźnik do mierzenia grubości grzbietu, ogranicznik formatu,

dwa wyłączane noże, głęboki pojemnik na ścinki i schowek na grzbiety. Dzięki wysuwanej dźwigni 

do bindowania i specjalnej pokrywie zabezpieczającej urządzenie zajmuje mało miejsca i jest 

wygodne w transporcie.

• format: A4

• dziurkuje do 20* kartek

• oprawia do 510 kartek

• ilość noży: 21

• wyłączane noże: 2

• regulacja głębokości perforacji: 2 progi

PolGer Wroc‡aw
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Unikatowy zestaw bindowniczy przeznaczony do dużych biur i profesjonalnych punktów usługowych.

Zaprojektowany w sposób umożliwiający łatwą wymianę noży dziurkujących, dzięki którym oprawa

dokumentów możliwa jest w 4 systemach bindowania. Dodatkowo, dzięki osobnemu modułowi wraz 

z tylnym blatem roboczym możliwe jest zarówno perforowanie jak i bigowanie.

Oprawia grzbietem plastikowym:

• dziurkuje do 20 kartek* 

• oprawia do 450 kartek 

• format A4 

Oprawia grzbietem drutowym:

• dziurkuje do 20 kartek* 

• oprawia do 250 kartek 

• format A4 

NEOSTAR WIRE BINDER

Przystawka do bindowania grzbietami

drutowymi. Bindowanie grzbietami

drutowymi od 4,8 do 32 mm 

2 245,00 / 2738,90

PUNCHING UNIT

Wkład noży dziurkujących 

do grzbietów drutowych:

•3:1 - 2 245,00 / 2738,90

•2:1 - 2 245,00 / 2738,90

•3:1 z otworem na zawieszkę 

do kalendarza - 2 245,00 / 2738,90

•16:9 - 2 995,00 / 3653,90

NEOSTAR GROOvING 

& PERfORATING UNIT

Bigowanie, perforacja.

Dostarczana z tylnym blatem

(340x210 mm) z regulacją

2 995,00 / 3653,90

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

Regulacja marginesu

Szczegółowe oznaczenia

(dziurkowanie/bigowanie)

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: 12350,-
(brutto: 15067,00)

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)

NEOSTAR PLASTIC COMB

Przystawka do bindowania grzbietami 

plastikowymi. Bindowanie grzbietami 

plastikowymi od 4,5 do 51 mm 

2 245,00 / 2738,90

NEOSTAR

SUPERSTAR

* próby wykonano na papierze 80g/m2

PolGer Wroc‡aw
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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)

Oprawa grzbietem drutowym:

•dziurkuje do 30 kartek*

•oprawia do 120 kartek 

•format A3 (42 cm)

Zaprojektowane do intensywnej pracy, nowoczesne bindownice OPUS WIRE SUPERSTAR są wysoko

wydajnymi elektrycznymi bindownicami dostępnymi 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”). Bindownice są szczególnie polecana dla profesjonalistów, do punktów usługowych

oraz do zakładów poligraficznych.

WIRE SUPERSTAR 3:1/WIRE SUPERSTAR 2:1

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)

 MEGASTAR

PRODUKCYJNY ZESTAW BINDOWNICZY

OPUS MEGASTAR - MASTER UNIT

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 13550,00 / 15531,00

 STARunit

Wkład noży dziurkujących dla MEGASTAR

do grzbietów plastikowych 9/16” 3395,00 / 4141,90

 Wire STARunit 2:1

Wkład noży dziurkujących dla MEGASTAR

do grzbietów drutowych 2:1 3395,00 / 4141,90

 Wire STARunit 3:1

Wkład noży dziurkujących dla MEGASTAR

do grzbietów drutowych 3:1 3955,00 / 4825,10

Wire STARunit + Thumb cut

Wkład noży dziurkujących dla MEGASTAR

do grzbietów drutowych 3:1 z otworem

na zawieszkę do kalendarzy w części środkowej 3955,00 / 4825,10

 Wire STARbinder

Ręczne urządzenie do zamykania grzbietów drutowych 2790,00 / 3403,80

 STARbinder

Ręczne urządzenie do otwierania 

i zamykania grzbietów plastikowych 2095,00 / 2555,90

cena: 13550,-
(brutto: 16531,00)

PolGer Wroc‡aw
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OPRAWY R¢CZNE
LISTWY WSUWANE I LISTWY ZAMYKANE to dwie kolejne

propozycje na proste i szybkie połączenie dokumentów.

Podstawową zaletą obu systemów jest możliwość oprawy 

bez użycia bindownicy.

A K T UA L I z AC JA  D O K U M E N TAC J I  B E z  U Ż YC I A
JA K I E G O KO LW I E K  U R z Ą D z E N I A

PROST Y PRzYRzĄD BIUROW Y DO ROzWIERANIA KRAWĘDzI LISTEW
WSUWANYCh ułatwiający oprawę.

• 2 elementy rozciągające dla listew 6mm i 10mm

• format: A4 

• oprawia do 150 kar tek* 

LIST W Y WSUWANE to elastyczne rynienki plastikowe, w które można ręcznie wsunąć plik

kartek stanowiących dokumentację (więcej na stronie 25).

Zakładasz dokumentację na

„bolce“ listwy
Dociskając brzegi zamykasz listwęKartki i okładki z otworami przy-

gotowane do oprawienia

1 2 3

Ręczne zakładanie listwy przy

pomocy podstawki rozwierającej 

jej krawędzie

Gotowa  dokumentacja opra-

wiona listwą wsuwaną

Dokumentacja w okładkach 

przygotowana do oprawy

1 2 3

LIST W Y zAMYKANE. Po przedziurkowaniu kartek i okładek dowolną bindownicą do grzbietów

plastikowych, można łatwo i szybko połączyć dokumenty listwą zamykaną (więcej na stronie 25).

PASEK z OT WORAMI. 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: 42,95
(brutto: 52,40)

OKŁADKI I GRZBIETY DO BINDOWNIC STR. 25

Okładki kartonowe o fakturze skóropodobnej.

Okładki z błyszczącego kartonu Exclusive.

Okładki z przezroczystej folii

Okładki z białego kartonu

Listwy wsuwane

Listwy zamykane.

Grzbiety plastikowe wykonane z PCV

Grzbiety drutowe typu 3:1

PolGer Wroc‡aw
www.PolGer.Wroclaw.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.

A4 100 40
33

49
20

A3 100 78
80

96
14

kolory: 

Biały, czarny, czerwony, szary,  

niebieski, żółty, brązowy, 

bordowy, zielony, jasnoniebieski

(kolor jasnoniebieski tylko 

w formacie A4)

25

BINDOWNICE - materiały eksploatacyjne

*  towary sprzedaje się w pełnych opakowaniach   

format opak. (szt.)* zł/opak.

Karton zwykły, biały A4 100

Karton zwykły, biały A3 100

OKłADKI O•POPULAR to nasza odpowiedź na potrzebę

ładnej oprawy w niskiej cenie. 

22
87 

27
90

45
66

55
71

OKłADKI KARTONOWE O fAKTURzE SKóROPODOBNEJ.
Bardzo eleganckie i trwałe.

format opak.* zł/opak.

A4 100 34
59

42
20

A4 100 43
85

53
50

A3 100 67
50

82
35

OKłADKI z BłYSzCzĄCEGO KARTONU 
EXCLUSIVE w szerokiej gamie kolorów.

kolory:

Błyszczący, biały

Błyszczący: zielony,

czerwony, niebieski, żółty,

czarny

Błyszczący, biały

LIST W Y zAMYKANE -  kartki i okładki przedziurkowane dowolną bindownicą do 

grzbietów plastikowych, można łączyć listwami zamykanymi w bardzo łatwy i szybki sposób.

38
69          

47
20

25

LIST W Y WSUWANE to elastyczne, plastikowe rynienki, w które można ręcznie wsunąć

- oprawić plik kartek.

kolory: biały, niebieski, czerwony, czarny, zielony 

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

6 mm A4 30 50 22
30

27
21

10 mm A4 50 50 23
69            

28
90

GRzBIET Y DRUTOWE T YPU 3:1“

kolor: biały, czarny, czerwony, niebieski

średnica opak. (szt.)* zł/opak.

4,8 mm 60 13
45          

16
41

6.4 mm 60 14
45          

17
63

8 mm 60 18
65

22
75

9.5 mm 60 21
85

26
66

11.1 mm 60 24
85

30
32

12.7 mm 60 26
45          

32
27

14.3 mm 60 32
45          

39
59

GRzBIET Y PLASTIKOWE 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 10
90

13
30

25 3
75

4
58

6 mm 25 100 15
16

18
50

25 4
70

5
73

8 mm 45 100 19
00

23
18

25 6
70

8
17

10 mm 65 100 22
80

27
82

25 7
20 

8
78

12 mm 105 100 31
00

37
82

25 9
35

11
41

14 mm 125 100 35
98

43
90

25 10
55

12
87

16 mm 145 100 42
54

51
90

25 12
35

15
07

18 mm 165 100 50
49

61
60

25 14
50

17
69

20 mm 180 100 52
38

63
90

25 15
50

18
91

22 mm 210 100 59
75

72
90

10 6
95

8
48

25 mm 240 50 37
50

45
75

10 8
75

10
68

28 mm 270 50 42
00

51
24

10 9
85

12
02

32 mm z zatrzaskiem 300 50 49
20

60
02

10 12
50

15
25

38 mm z zatrzaskiem 350 50 57
90

70
64

10 14
55

17
75

45 mm z zatrzaskiem 440 50 63
50

77
47

10 15
80

19
28

51 mm z zatrzaskiem 510 50 71
20

86
86

10 17
95

21
90

format opak. (szt.)* zł/opak.

niebieskie A4 50 26
97

32
90

SUPERPLAST

OKłADKI polipropylenowe, o dużej sztywności, wyjątkowo

odporne na zabrudzenie i zawilgocenie.

format opak.* zł/opak.

ECONOMY przezroczysta, bezbarwna A4 100

STANDARD przezroczysta, bezbarwna A4 100

STANDARD przezroczysta, bezbarwna A3 100

A4 100

OKłADKA z PRzEzROCzYSTEJ fOLII OPUS
- bezbarwna lub kolorowa - umożliwia wyeksponowanie 

pierwszej strony dokumentacji. Najczęściej stosowana jako

okładka przednia lub jako przekładki wewnątrz dokumentacji.

32
50    

39
65

39
20    

47
82

69
63 

84
95

41
72    

50
90STANDARD przezroczysta: zielona,

czerwona, niebieska, żółta, brązowa

format opak.* zł/opak.

A4 10 39
50

48
19

A4 10 59
50

72
59

Classic: czarne, niebieskie, 

bordowe, zielone, szare

Business +: srebrne

TWARDE OKłADKI DO BINDOWNIC DO OPRAWIANIA
GRzBIETAMI PLASTIKOWYMI I DRUTOWYMI. 

Grzbiety dostępne również na szpuli.

PolGer Wroc‡aw
www.PolGer.Wroclaw.pl


