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PolGer Wroc‡aw
www.PolGer.Wroclaw.pl



45

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 

- specjalnych opakowaniach na płyty

CD/DVD.

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, itp. 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

W ofercie również urządzenie bindująco - tłoczące  ATLAS 300 IMAGE. Dokładny opis na str. 34 katalogu.

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

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

cena O•Stand: 625,- (brutto: 762,50)

 PalmPRESS 01
Jedyne tego typu urządzenie na świecie! Lekkie i miniaturowe - z możliwościami profesjonalnej 
złociarki! Dzięki niemu wyzłocisz logo, nagłówek czy tekst reklamowo - informacyjny na okładkach
Metalbind typu Business, okładkach i grzbietach CDcover oraz samoprzylepnych etykietach 
na CD - CDlabels. To nowość w ofercie OPUS! Dotychczas tego typu nabłyszczenia wykonywały
jedynie w pełni profesjonalne, duże urządzenia: GOLDPRESS 4+ i ATLAS 300 IMAGE!

 GOLDPRESS 4+

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.

• 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!

 O•STAND

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
• max. obciążenie: 60 kg (30 kg. górny blat, 30 kg. dolna półka)

PolGer Wroc‡aw
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Logo wytłoczone przy pomocy urządzenia Goldpress 4+

REZULTAT JEST FANTASTYCZNY!

Jak wykonywać 
tłoczenia
i nabłyszczenia  
przy pomocy
urządzenia
GOLDPRESS 4+?

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

!
 MASTERPRESS 01

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 – 130 °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

ZDOBYWCA ZŁOTEGO MEDALU

NA MIĘDZYNARODOWYCH 

TARGACH POZNAŃSKICH

POLIGRAFIA 2009

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 kilkanaście wersji
językowych alfabetu łacińskiego, a także cyrylica,
alfabet grecki, arabski oraz czcionki hebrajskie -
szczegóły oraz ceny na :

www.opus.pl

ZESTAWY CZCIONEK

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.

ZESTAWY MATRYC DO URZĄDZEń MASTERPRESS 01 I GOLDPRESS 4+

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.

a k c e s o r i a  d o  s y s t e m u  G o l d c o v e r

KOMPLETY ZESTAWÓW CZCIONEK

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 kolorach: srebrny, złoty, biały,
czarny, niebieski, bordowy i zielony.
Pakowana w rolkach: 180 mm x 122 m. 
UWAGA! Nie polecamy do tłoczeń na 
okładkach O•HARD COVER business 
i CDcover laminowanych (więcej informacji 
na stronie www.opus.pl).

FOLIE NABŁYSZCZAJĄCE OPUS

Srebrna
180 mm x 122 m
cena za rolkę:

59,-
(brutto: 71,98)

Złota
180 mm 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 

i O•MATRIX BASE with handle.

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)

Biała, czarna, niebieska,
bordowa, zielona
180 mm x 122 m 
cena za rolkę:

99,- 
(brutto: 120,78)
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www.PolGer.Wroclaw.pl



50

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.).

MATRIX BASE GP

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)

RAMKI DO CZCIONEK do urządzenia GOLDPRESS 4+ 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, za pomocą której skom-
ponujesz dowolny tekst, używając czcionek
O.FONT 9mm. Zalecana również do używania
wraz z zestawem O.GOLDCHANNEL BASE GP
lub IP w celu złocenia kanałów.

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.

RAMKI DO MATRYC I CZCIONEK do urządzenia GOLDPRESS 4+     cena: 120,-

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

RAMKI DO CZCIONEK do urządzenia PALMPRESS 01 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.

AKCESORIA DO TŁOCZEń NA KANAŁACH 
I OKŁADKACH CDCOVER do urządzenia GOLDPRESS 4+ 

(brutto: 146,40)

Podwójna ramka do tłoczeń przy użyciu
czcionek 9 mm i 5,5 mm

Płytka z uchwytami do przyklejania matryc.

cena: 29,- (brutto: 35,38)
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MATRYCE INDYWIDUALNE

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach:
cena netto/brutto

Matryce do urządzenia GOLDPRESS 4+: 
• O.MATRIX 50 x 180 mm 345,00  / 420,90

• O.MATRIX 80 x 110 mm 599,00  / 730,78

• O.MATRIX 27 x 180 mm 345,00  / 420,90

• O.MATRIX 17 x 180 mm 275,00  / 335,50

• O.MATRIX 11.5 x 180 mm 275,00  / 335,50

• O.MATRIX 7.5 x 180 mm 275,00  / 335,50

• O.MATRIX 6 x 180 mm 120,00  / 146,40

Matryce do urządzenia PALMPRESS 01:
• O.MATRIX 50 x 100 PP 179,00  / 218,38

POJEDYNCZE RAMKI           do urządzenia MASTERPRESS 01

DO CZCIONEK 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 1295,00  / 1579,90

• O.MATRIX MP 174 x 174 mm 795,00  / 969,90

• O.MATRIX MP 100 x 174 mm 599,00  / 730,78

• O.MATRIX MP 50 x 174 mm 345,00  / 420,90

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.

AKCESORIA do urządzenia MASTERPRESS 01

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.

WYKROJNIKI do urządzenia MASTERPRESS 01

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)

Jak przygotować projekt matrycy indywidualnej?
• 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 cm2.

• 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: 69,- (brutto: 84,18)

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.

POTRÓJNE RAMKI           do urządzenia MASTERPRESS 01

DO CZCIONEK cena: 120,- (brutto: 146,40)
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