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O B C I N A R K I
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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.

Obcinarki  IDEAL to:

PRECYZYJNE,

WYGODNE

i BEZPIECZNE W OBSŁUDZE

urządzenia, niezbędne w każdym biurze,

szkole, studiu fotograficznym, projektowym 

i poligrafii.

FORMAT

MA 

ZNACZENIE
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* próby wykonano na papierze 70g/m2

cena ROLOCUT A3: 99,-
(brutto: 120,78)

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

cena ROLOCUT 960: 395,-
(brutto: 481,90)

Bardzo lekka i prosta w użytkowaniu obcinarka krążkowa do formatu A3, umożliwiająca 

wykonanie trzech różnych linii cięcia: prostej, falistej, perforowanej.

• długość cięcia: 420 mm

• max przecina 7 kartek*

• oznaczenie formatów na blacie roboczym

• wymienne noże umożliwiające trzy rodzaje

cięcia papieru

 multiROLO A3

Ruchoma 

rączka

Wymienne noże

umożliwiające 

trzy rodzaje cięcia

papieru

 ROLOCUT A3/ROLOCUT 960

Precyzyjne i łatwe w obsłudze  obcinarki krążkowe z czytelnym szablonem formatów i podziałką

milimetrową. Posiadają solidny nóż oraz listwę docinającą.

• długość cięcia: 420 mm (A3) , 960 mm

• max przecina: 7 kartek* (A3), 6 kartek* (960)

• oznaczenia formatów na blacie roboczym

Plastikowa

listwa 

dociskowa

cena EUROCUT A4: 95,-
(brutto: 115,90)

cena EUROCUT A3: 149,-
(brutto: 181,78)

 EUROCUT A4/EUROCUT A3

Lekkie, poręczne i proste w obsłudze obcinarki biurowe. Posiadają 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: 335 mm (A4) , 430 mm (A3)

•  max przecina 8 kartek *

•  ruchomy ogranicznik formatu

•  oznaczenia formatów na blacie roboczym

Ergonomiczny

uchwyt

noża

Milimetrowa

podziałka
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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

cena 1030: 225,- (brutto: 274,50)

cena 1031: 315,- (brutto: 384,30)

IDEAL 1030, IDEAL 1031

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.

• ruchomy ogranicznik formatu

• kątomierz

• podziałka milimetrowa

• długość cięcia: 330 mm (1030), 430 mm (1031)

• max przecina 5-6 kartek*

N I E M I E C K A  J A K O Ś Ć !

Ergonomiczny uchwyt 

noża przesuwa się 

po metalowej osłonie 

bezpieczeństwa

Przesuwny

ogranicznik

formatu

cena 1133: 399,- (brutto: 486,78)

cena 1142: 625,- (brutto: 762,50)

cena: 525,-
(brutto: 640,50)

IDEAL 1133, IDEAL 1142

Dwa modele obcinarek biurowych A4 i A3 wyposażone w specjalnie naostrzony bezpieczny

nóż nie wymagający osłony. Brak tej osłony 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*

IDEAL 1034

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*

Specjalny 

nóż nie

wymagający

dodatkowej 

osłony
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Metalowy 

kształtownik 

ułatwiający

dociskanie 

obcinanego 

materiału

Przesuwny 

ogranicznik 

formatu 

z możliwością 

korekty 

ustawienia 

kąta

Metalowy 

kształtownik

ułatwiający

dociskanie

obcinanego 

materiału

Przesuwny

ogranicznik 

formatu 

z możliwością

korekty 

ustawienia 

kąta

Pokrętłem z podziałką

milimetrową precyzyjnie 

określisz szerokość 

odcinanego materiału

Docisk nożny 

znacznie podnosi 

komfort pracy przy 

cięciu dużych formatów

* próby wykonano na papierze 70g/m2

cena 2035: 765,- (brutto: 933,30)

cena 1043: 1199,- (brutto: 1462,78)

cena 1038: 1345,- (brutto: 1640,90)

cena 1058: 1889,- (brutto: 2304,58)

cena 1071: 2495,- (brutto: 3043,90)

cena 1080: 4875,- (brutto: 5947,50)

cena 1110: 6715,- (brutto: 8192,30)

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)

IDEAL 1038, IDEAL 1058, IDEAL 1071

IDEAL 1080, IDEAL 1110 

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**

IDEAL 2035, IDEAL 1043

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*
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akcesoria do obcinarek

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

model
MultiROLO

A3

Rolocut

960
1030 1031 0135 0155 1033 1133 1034 1035 2035 1036 1038 1042 1142 1043 1058 1071 1080 1110

listwy

noże

listwy

i noże
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395
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1255
00

1531
10- - - - - -

-

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

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

Praktyczny 

pojemnik 

na ścinki

Obrotowe

ostrze

cena 0135: 2995,- (brutto: 3653,90)

cena 0155: 3495,- (brutto: 4263,90)

IDEAL 0135 , IDEAL 0155

Profesjonalne obcinarki krążkowe na stojaku, które idealnie nadają sie 

do przycinania wielkoformatowych map, plakatów, folii, zdjęć, papieru, itp.

Wyposażone w płynnie poruszające się obrotowe ostrze, które 

wyprodukowane zostało ze specjalnej hartowanej stali. Automatyczny 

system docisku powoduje, że cięty materiał nie przesuwa się . Obcinarka

wyposażona jest również w praktyczny pojemnik, do którego trafiają zużyte

ścinki. Dodatkowo istnieje możliwość dokupienia stojaka na papier na rolce.

• długość cięcia: 1350 mm (0135), 1550 mm (0155)

• grubość cięcia: do 0,8 mm

• wysokość stołu roboczego: 865 mm

• szerokość stołu roboczego: 295 mm

• wymiary: 1540x480x940 mm (0135), 

1740x480x940mm (0155)

• ciężar: 32 kg (0135), 35 kg (0155)

W K R Ó T C E  W  O F E R C I E !
TRZY NOWE OBCINARKI FIRMY IDEAL

IDEAL 1134 IDEAL 1135 IDEAL 1046

549
00

669
78

549
00

669
78


