
26

TERMOBINDOWNICE

PolGer Wroc‡aw
www.PolGer.Wroclaw.pl



27

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 okładek produkcji 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

PolGer Wroc‡aw
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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)

 TB 317

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

 TB 316

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 classic) produkcji OPUS 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

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

 DUO 500

Profesjonalna termobindownica dwusystemowa. Posiada system rozpoznawania i automatycznego

doboru parametrów oprawy dla okładek miękkich i twardych (O•DIPLOMAT classic). 

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

Złot y medal

2001

PolGer Wroc‡aw
www.PolGer.Wroclaw.pl



29

NASZA�SPECJAlNOŚĆ�-�TWARDE�OPRAWY�!

 TERSTATION 1000

Profesjonalne i nowoczesne stanowisko do szybkiego oprawiania dokumentów w termookładki standardowe miękkie i ekskluzywne, twarde typu introligatorskiego. Posiada system 

rozpoznawania i automatycznego doboru parametrów oprawy. Wyposażone jest w energooszczędne 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

* próby wykonano na  papierze 70g/m2

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

PolGer Wroc‡aw
www.PolGer.Wroclaw.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 99
90

121
88

25 29
30

35
75

A5 mINI 15 - - 25 18
95

23
12

A4 3 30 100 99
90

121
88

25 29
30

35
75

A5 3 30 - - 25 18
95

23
12

A4 4 40 100 99
90

121
88

25 29
30

35
75

A5 4 40 - - 25 18
95

23
12

A4 6 60 100 99
90

121
88

25 29
30

35
75

A5 6 60 - - 25 18
95

23
12

A4 8 80 100*** 99
90

121
88

25 29
30

35
75

A4 10 100 100*** 99
90

121
88

25 29
30

35
75

A4 12 120 100*** 99
90

121
88

25 29
30

35
75

PRZEDNIA�OKŁADKA�PRZEZROCZYSTA,�T YlNA�
WYKONANA�Z�BŁYSZCZĄCEGO�KARTONU.
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. 

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

A4 15 150 25 29
50

35
99

A4 20 200 25 29
50

35
99

A4 25 250 25 29
50   

35
99

A4 30 300 25 32
20   

39
28

A4 35 350 25 32
20

39
28

A4 40 400 25 32
20   

39
28

A4 45 450 25 33
80   

41
24

A4 50 500 25 33
80

41
24

PRZEDNIA�OKŁADKA�PRZEZROCZYSTA,�T YlNA�
WYKONANA�Z�MATOWEGO�KARTONU.
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 69
50

84
79

A4 6 50 10 69
50

84
79

A4 9 80 10 69
50

84
79

EKSKlUZYWNE,�TWARDE�TERMOOKŁADKI�T YPU
INROlIGATORSKIEGO. 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: niebieski, czarny,

zielony, szary, bordowy

Tył - karton skóropodobny.

Kolory: biały, niebieski, 

czerwony, bordowy, 

żółty, brązowy, zielony, 

szary, czarny

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

A4 mINI 15 25 32
60

39
77

A4 3 30 25 32
60

39
77

A4 4 40 25 32
60

39
77

A4 6 60 25 32
60

39
77

SKÓROPODOBNA�FAKTURA�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,

pakowane po 100 sztuk.

Zobacz  www.opus.pl

O•THermOmAT - okładki wykonane z matowego kartonu i przezroczystego 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 classic - 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

Na specjalne zamówienie dostępne również okładki w formacie A5: 8 mm, 10 mm, 12 mm, pakowane po 25 szt.

Zobacz  www.opus.pl

PolGer Wroc‡aw
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format [mm] opak. (szt.)** zł/opak.

A4 20 12
87

15
70

SAMOPRZYlEPNE�PASKI
do wpinania termookładek do segregatora 

format [mm] opak. (szt.)** zł/opak.

25 x 75 24 11
75

14
34

SAMOPRZYlEPNE�PRZEZROCZYSTE
KIESZONKI�NA�TY TUŁY

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

z rzepem 123 x 123 5 7
50

9
15

bez rzepa 123 x 123 5 5
00

6
10

SAMOPRZYlEPNE�PRZEZROCZYSTE
KIESZONKI�NA�PŁYTY�CD

format [mm] opak. (szt.)** zł/opak.

105 x 90 10 13
65    

16
65

SAMOPRZYlEPNE�PRZEZROCZYSTE
KIESZONKI�NA�DYSKIETKI

format [mm] opak. (szt.)** zł/opak.

150 x 150 12 15
35    

18
73

SAMOPRZYlEPNE�PRZEZROCZYSTE
KIESZONKI�NA�ZAŁĄCZNIKI

format [mm] opak. (szt.)** zł/opak.

60 x 95 20 13
65

16
65

SAMOPRZYlEPNE�PRZEZROCZYSTE
KIESZONKI�NA�TY TUŁY

a k c e s o r i a
S-7

S-15CD

S-13S-1

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 (od 610 do 1000 mm)

• 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

STOLIK LEOwork

cena: 3445,-
(brutto: 4202,90)

UNIWeRSalNy,

ReWelaCyJNy

StÓł RoBoCZy

FIRmy            !
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