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Dotykowy panel 

Touch Screen 
Wystarczy lekko dotknąć panel,
aby aktywować wybraną funkcję
niszczarki. Diody LED zasygnalizują 
stan niszczarki.

najnowsze rozwiązania technologiczne
dla nowoczesnego biura 

unikalne CeCHY niSZCZaRek kOBRa:

TOuCH SCReen 
- wielofunkcyjny panel dotykowy

eneRgY SmaRT 
- oszczędność energii w funkcji czuwania

THROw and SHRed 
- umożliwia niszczenie zgniecionych  
   kartek papieru

24 gOdZinY na dOBę 
- praca bez przegrzewania

SuPeR POTenTial POweR uniT
- wzmocniony system napędu
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niszczarki kobraniszczarki kobra

kobra 260 TS 
Niszczarki przeznaczone do małych i średnich biur.  
Wyposażone w silnik przystosowany do 24 godzinnej 
pracy ciągłej bez przegrzewania zapewniający większą 
efektywność niszczenia. Posiadają wielofunkcyjny panel 
dotykowy.

•	 szerokość wejścia 260 mm
•	 jednorazowe niszczenie do 29 arkuszy papieru  

(260 SS5 TS)
•	 poziom bezpieczeństwa 2-5 DIN
•	 20 lat gwarancji na noże tnące

Unikalne cechy serii 260 TS:
•	 Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
•	 diody LED sygnalizujące włączone funkcje  

niszczarki [1]
•	 System EPC - Electronic Power Control - system wska-

zujący wydajność niszczenia w danym momencie 
•	 System SPPU - Super Potential Power Unit - wzmocniony 

system napędu
•	 System Energy Smart - oszczędność energii dzięki  

zerowemu poborowi mocy w funkcji stand-by
•	 silnik przystosowany do pracy ciągłej  

przez 24 godz. na dobę
•	 zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
•	 trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
•	 automatyczny start/stop 
•	 automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklino-

wania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
•	 osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart  

plastikowych [2]
•	 rączka ułatwiająca otwieranie pojemnika na ścinki [1]
•	 obudowa na kółkach 
•	 osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyty CD i karty 

plastikowe
•	 pojemność kosza 60 l
Tabela parametrów technicznych str. 18

kobra 270 TS 
Niszczarki przeznaczone do średniej wielkości biur  
i urzędów. Umożliwiają niszczenie wydruków komputero-
wych wraz z perforacją. Posiadają wielofunkcyjny panel  
dotykowy.

•	 szerokość wejścia 270 mm
•	 jednorazowe niszczenie do 31 arkuszy papieru  

(270 S5 TS)
•	 poziom bezpieczeństwa 2-5 DIN
•	 20 lat gwarancji na noże tnące

Unikalne cechy serii 270 TS:
•	 Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy [1]
•	 diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczarki
•	 System EPC - Electronic Power Control - system 

wskazujący wydajność niszczenia w danym  
momencie [2]

•	 System SPPU - Super Potential Power Unit  
- wzmocniony system napędu

•	 System Energy Smart - oszczędność energii dzięki  
zerowemu poborowi mocy w funkcji stand-by

•	 silnik przystosowany do pracy ciągłej  
przez 24 godz. na dobę

•	 zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
•	 trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
•	 automatyczny start/stop 
•	 automatyczne odcięcie zasilania w przypadku  

zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
•	 dioda informująca o otwartych drzwiczkach
•	 optyczny wskaźnik napełnienia kosza
•	 osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart  

plastikowych
•	 rączka ułatwiająca otwieranie pojemnika na ścinki [1]
•	 obudowa na kółkach 
•	 osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyty CD i karty 

plastikowe
•	 pojemność kosza 110 l
Tabela parametrów technicznych str. 18

* W ofercie od listopada 2009 r.* W ofercie od listopada 2009 r.

kobra 270 S4 TS ES 3.99000

kobra 270 S5 TS ES 3.99000

kobra 270 C2 TS ES 4.59000

kobra 270 C4 TS ES 4.59000

kobra 270 HS TS ES 5.69000

110 l8 0,8x9,5 5

110 l13 1,9x15 4

kobra 260 SS4 TS ES 3.45000

kobra 260 SS5 TS ES 3.45000

kobra 260 C2 TS ES 3.94000

kobra 260 C4 TS ES 3.94000

kobra 260 HS TS ES 4.99000

60 l8 0,8x9,5 5

60 l13 1,9x15 4

ENErGY SMarT 20
lat gwarancji 
na noże tnące

ENErGY SMarT 20
lat gwarancji 
na noże tnące

nowość

nowość
Kobra 260 TS

Kobra 270 TS

[1] 

[1] 

[2] 

[2] 

60 l23 3,5x30 3

60 l29 5,8 2

60 l26 3,8 2

110 l25 3,5x30 3

110 l31 5,8 2

110 l28 3,8 2



n
is

zc
za

rk
i

n
is

zc
za

rk
i

6
katalog produktów ARGO S.A. 2009/2010   ceny netto, bez VAT

7
katalog produktów ARGO S.A. 2009/2010   ceny netto, bez VAT

kobra 310 SS4 TS ES 5.29000

kobra 310 SS5 TS ES 5.29000

kobra 310 CC2 TS ES 5.69000

kobra 310 CC4 TS ES 5.69000

kobra 310 HS TS ES 6.99000

niszczarki kobraniszczarki kobra

kobra 310 TS 
Niszczarki o dużej mocy przeznaczone do dużych biur  
i urzędów. Umożliwiają niszczenie wydruków komputero-
wych wraz z perforacją. Posiadają wielofunkcyjny panel 
dotykowy.

•	 szerokość wejścia 310 mm
•	 jednorazowe niszczenie do 47 arkuszy papieru (310 SS5 TS)
•	 poziom bezpieczeństwa 2-5 DIN
•	 20 lat gwarancji na noże tnące

Unikalne cechy serii 310 TS:
•	 Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
•	 diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczarki
•	 System EPC - Electronic Power Control - system wska-

zujący wydajność niszczenia w danym momencie
•	 System SPPU – Super Potential Power Unit - wzmocniony 

system napędu
•	 System Energy Smart – oszczędność energii dzięki  

zerowemu poborowi mocy w funkcji stand-by
•	 silnik przystosowany do pracy ciągłej  

przez 24 godz. na dobę
•	 zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
•	 trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
•	 automatyczny start/stop 
•	 automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklino-

wania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
•	 dioda informująca o otwartych drzwiczkach
•	 optyczny wskaźnik napełnienia kosza
•	 osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart  

plastikowych [2]
•	 rączka ułatwiająca otwieranie pojemnika na ścinki [1]
•	 obudowa na kółkach 
•	 osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyty CD i karty 

plastikowe
•	 pojemność kosza 135 l

Tabela parametrów technicznych str. 18

kobra +1 
Niszczarki Kobra serii +1 przeznaczone do średniej wiel-
kości biur i urzędów. Wyposażone w silnik przystosowany 
do 24 godzinnej pracy ciągłej bez przegrzewania zapew-
niający większą efektywność niszczenia. 

•	 szerokość wejścia 230mm
•	 jednorazowe niszczenie 26 arkuszy papieru (+1 SS7)
•	 poziom bezpieczeństwa 1-3 DIN
•	 20 lat gwarancji na noże tnące

Unikalne cechy serii +1:
•	 System Energy Smart - oszczędność energii dzięki  

zerowemu poborowi mocy w funkcji stand-by [4] 
•	 cichy napęd łańcuchowy
•	 niszczenie płyt CD i kart plastikowych [2]
•	 trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
•	 automatyczny start/stop 
•	 zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem [1]
•	 silnik przystosowany do pracy ciągłej  

przez 24 godz. na dobę
•	 automatyczne odcięcie zasilania w przypadku  

zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
•	 dioda informująca o wyjętym koszu 
•	 optyczny wskaźnik napełnienia kosza
•	 przezroczyste okno w obudowie pozwala na kontrolę 

poziomu napełnienia kosza [3]
•	 pojemność kosza 38,5 l

Tabela parametrów technicznych str. 18

* W ofercie od listopada 2009 r.

135 l12 0,8x9,5 5

135 l37 3,8 2

135 l47 5,8 2

135 l18 1,9x15 4

135 l29 3,5x30 3

kobra +1 SS4 ES 89000

kobra +1 SS7 ES 92000

kobra +1 SS6 ES 94000

kobra +1 CC4 ES 1.00000

5,825

nowość

ENErGY SMarT 20
lat gwarancji 
na noże tnące

ENErGY SMarT 20
lat gwarancji 
na noże tnące

nowość

Kobra 310 TS

Kobra +1

[1] 

[1] 

[2] 

[2] 

[4] 

[3] 



n
is

zc
za

rk
i

n
is

zc
za

rk
i

8
katalog produktów ARGO S.A. 2009/2010   ceny netto, bez VAT

9
katalog produktów ARGO S.A. 2009/2010   ceny netto, bez VAT

kobra +2/+3 
Niszczarki przeznaczone do średniej wielkości biur   
i urzędów. Dzięki specjalnej pokrywie, dają gwarancję 
bezpiecznego użytkowania.

•	 szerokość wejścia 230 mm
•	 jednorazowe niszczenie do 26 arkuszy papieru 

(+2 S7)
•	 poziom bezpieczeństwa 1-3 DIN
•	 20 lat gwarancji na noże tnące

Unikalne cechy serii +2/+3:
•	 System Throw and Shred - możliwość niszczenia  

zgniecionych kartek papieru (Kobra +3) [1] [4]
•	 dwa osobne zestawy noży tnących do niszczenia  

papieru oraz płyt CD i kart plastikowych [2] [3]
•	 sensory automatycznie wstrzymujące pracę urządzenia,  

gdy pokrywa niszczarki zostanie podniesiona
•	 System Energy Smart – oszczędność energii dzięki  

zerowemu poborowi mocy w funkcji stand-by
•	 cichy napęd łańcuchowy 
•	 trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
•	 automatyczny start/stop 
•	 zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
•	 silnik przystosowany do pracy ciągłej, dzięki specjalne-

mu systemowi chłodzenia
•	 automatyczne odcięcie zasilania w przypadku  

zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki 
•	 przezroczyste okno w obudowie pozwalające na  

kontrolę poziomu napełnienia kosza
•	 oddzielna szczelina do bezpiecznego niszczenia  

płyt CD
•	 wyjmowany, łatwy do oczyszczenia, zintegrowany  

pojemnik na ścinki
•	 osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyty CD  

i karty plastikowe
•	 pojemność kosza 40 l
Tabela parametrów technicznych str. 18

niszczarki kobraniszczarki kobra

kobra 240 
Niszczarki do średniej wielkości biur i urzędów. Przezna-
czone do niszczenia dużej ilości dokumentów łącznie ze 
zszywkami i spinaczami.

•	 szerokość wejścia 240 mm
•	 jednorazowe niszczenie do 52 arkuszy papieru (240 SS5)
•	 poziom bezpieczeństwa 2-5 DIN
•	 20 lat gwarancji na noże tnące

Unikalne cechy serii 240:
•	 System Energy Smart – oszczędność energii dzięki  

zerowemu poborowi mocy w funkcji stand-by [2]
•	 System Turbo Power - dodatkowe uderzenie mocy  

likwidujące zatory papieru (240 SS4, 240 SS5, 240 C2, 
240 C4) [1]

•	 System SPPU - Super Potential Power Unit - wzmocniony, 
cichy system napędu

•	 trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
•	 automatyczny start/stop 
•	 zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
•	 silnik przystosowany do pracy ciągłej
•	 automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklino-

wania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
•	 dioda informująca o wyjętym koszu 
•	 specjalna pokrywa do bezpiecznego niszczenia płyt CD 

i dyskietek [3]
•	 niszczenie szerokich wydruków komputerowych
•	 wyjmowany, łatwy do oczyszczenia pojemnik na ścinki
•	 kompresja ścinek zapewniająca lepsze wykorzystanie 

pojemnika na ścinki
•	 pojemność kosza 35 l
Tabela parametrów technicznych str. 18

kobra +2 S7 ES 1.39000

kobra +2 SS4 ES 1.59000

kobra +3 CC4 ES 1.96000

kobra 240 S4 ES 1.94000

kobra 240 SS2 ES 2.36000

kobra 240 SS4 Turbo ES 2.48000

kobra 240 SS5 Turbo ES 2.48000

kobra 240 C2 Turbo ES 2.99000

kobra 240 C4 Turbo ES 2.99000

kobra 240 HS ES 3.95000

Osobne kosze i szczeliny  
na dokumenty papiero-
we i nośniki umożliwiają 
segregację odpadów.

20

lat gwarancji 

na noże tnące

PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

ŚRODOWISKA

P
R

Z
YJ

A
Z

N
E 

D
LA

Kobra +2, +3

Kobra 240

ENErGY SMarT 20
lat gwarancji 
na noże tnące

ENErGY SMarT 20
lat gwarancji 
na noże tnące

[1] [1] 

[2] 

[2] 

[4] 

[3] 

[3] 

modeLe 240 SS4, SS5 i C4 niSzCzą:
płyty CD                         dyskietki                         składanka 

                                                                                  komputerowa
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kobra 260 
Niszczarki przeznaczone do średniej wielkości biur  
i urzędów umożliwiają niszczenie wydruków kompu-
terowych wraz z perforacją

•	 szerokość wejścia 260 mm
•	 jednorazowe niszczenie do 31 arkuszy papieru  

(260 S5)
•	 poziom bezpieczeństwa 2-5 DIN
•	 20 lat gwarancji na noże tnące

Unikalne cechy serii 260:
•	 System Energy Smart - oszczędność energii dzięki  

zerowemu poborowi mocy w funkcji stand-by
•	 System SPPU - Super Potential Power Unit  

- wzmocniony, cichy system napędu
•	 przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej  

stali węglowej
•	 trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
•	 automatyczny start/stop 
•	 zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem [2]
•	 silnik przystosowany do pracy ciągłej
•	 automatyczne odcięcie zasilania w przypadku  

zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
•	 dioda informująca o otwartych drzwiczkach 
•	 specjalna pokrywa do bezpiecznego niszczenia  

płyt CD i dyskietek [3]
•	 niszczenie szerokich wydruków komputerowych
•	 obudowa na kółkach 
•	 optyczny wskaźnik napełnienia kosza 
•	 możliwość montażu półki na wydruki komputerowe
•	 pojemność kosza 85 l [1]
Tabela parametrów technicznych str. 18

niszczarki kobraniszczarki kobra

kobra 300/385 
Niszczarki o wzmocnionej mocy do dużych biur  i urzę-
dów. Idealne do niszczenia szerokich wydruków kompu-
terowych.

•	 szerokość wejścia 300 - 385 mm
•	 jednorazowe niszczenie do 46 arkuszy papieru  

(300 SS5)
•	 poziom bezpieczeństwa 2-5 DIN
•	 20 lat gwarancji na noże tnące

Unikalne cechy serii 300 i 385:
•	 System Energy Smart - oszczędność energii  

dzięki zerowemu poborowi mocy w funkcji stand-by
•	 System SPPU - Super Potential Power Unit  

- wzmocniony, cichy system napędu
•	 podwójne silniki o niezwykłej mocy (seria 300)
•	 przekładnie wykonane z utwardzanej stali węglowej
•	 trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
•	 automatyczny start/stop 
•	 zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
•	 silnik przystosowany do pracy ciągłej
•	 automatyczne odcięcie zasilania w przypadku  

zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
•	 dioda informująca o otwartych drzwiczkach 
•	 pokrywa do bezpiecznego niszczenia płyt CD i dyskietek
•	 niszczenie szerokich wydruków komputerowych [2]
•	 obudowa na kółkach  
•	 optyczny wskaźnik napełnienia kosza
•	 możliwość zamontowania półki na wydruki komputero-

we (patrz str. 19) [1]
•	 pojemność kosza: seria 300 - 85 l, seria 385 -130 l

Tabela parametrów technicznych str. 18

kobra 300 SS4 ES 4.34000

kobra 300 SS5 ES 4.34000

kobra 300 CC2 ES 4.66000

kobra 300 CC4 ES 4.66000

kobra 300 HS ES 6.15000

kobra  385 S4 ES 3.82000

kobra  385 SS4 ES 4.66000

kobra  385 C2 ES 5.15000

kobra  385 C4 ES 4.99000

kobra 260 S2 ES  3.58000

kobra 260 S4 ES  3.30000

kobra 260 S5 ES  3.30000

kobra 260 C2  ES 3.72000

kobra 260 C4 ES  3.72000

kobra 260 HS ES 4.99000

kobra 260 HS-2 ES 6.89000

Kobra 260

Kobra 385

Kobra 300

ENErGY SMarT 20
lat gwarancji 
na noże tnące

ENErGY SMarT 20
lat gwarancji 
na noże tnące

[1] 

[2] 

[1] 

[2] 

modeLe 260 S4 i S5 niSzCzą:
płyty CD                      dyskietki                      składanka 

                                                                             komputerowa

[3] 
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kobra 390/400 
Niszczarki o dużej mocy i wydajności, przeznaczone do 
dużych biur i urzędów.

•	 szerokość wejścia 400 mm
•	 jednorazowe niszczenie do 62 arkuszy papieru (400 S5)
•	 poziom bezpieczeństwa 2-5 DIN
•	 20 lat gwarancji na noże tnące

Unikalne cechy serii 390, 400:
•	 System Energy Smart - oszczędność energii dzięki  

zerowemu poborowi mocy w funkcji stand-by
•	 System SPPU - Super Potential Power Unit  

- wzmocniony, cichy system napędu
•	 przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej  

stali węglowej
•	 trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
•	 automatyczny start/stop 
•	 zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
•	 silnik przystosowany do pracy ciągłej
•	 automatyczne odcięcie zasilania w przypadku  

zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
•	 dioda informująca o otwartych drzwiczkach 
•	 specjalna pokrywa do bezpiecznego niszczenia  

płyt CD i dyskietek
•	 niszczenie szerokich wydruków komputerowych
•	 obudowa na kółkach
•	 optyczny wskaźnik napełnienia kosza [1]
•	 możliwość zamontowania półki na wydruki komputero-

we (patrz str. 19) [2]
•	 pojemność kosza 160 l
Tabela parametrów technicznych str. 18

niszczarki kobraniszczarki kobra

kobra SErIa HS 
Niszczarki przeznaczone do niszczenia małej, średniej oraz dużej 
ilości poufnych dokumentów. Przeznaczone do stosowania w urzę-
dach administracji państwowej, przez organy rządowe i wojskowe.

•	 szerokość wejścia 240-400 mm
•	 jednorazowe niszczenie do 19 arkuszy  

papieru (400 HS)
•	 poziom bezpieczeństwa 5 DIN
•	 20 lat gwarancji na noże tnące

Unikalne cechy serii HS:
•	 5 stopień bezpieczeństwa DIN
•	 tną dokument na 8000 mikrościnek niemożliwych do odczytania
•	 System Energy Smart - oszczędność energii dzięki zerowemu 

poborowi mocy w funkcji stand-by
•	 System SPPU - Super Potential Power Unit - wzmocniony, cichy 

system napędu
•	 przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
•	 trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
•	 system automatycznego oliwienia noży (seria TS)
•	 certyfikat NATO - niszczarki dopuszczone do stosowania w armiach 

wszystkich krajów NATO
•	 automatyczny start/stop
•	 zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
•	 silnik przystosowany do pracy ciągłej
•	 automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania  

papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
•	 dioda informująca o otwartych drzwiczkach lub wysuniętym koszu
•	 obudowa na kółkach (nie dotyczy modelu 240)
•	 optyczny wskaźnik napełnienia kosza (nie dotyczy modelu 240)
•	 możliwość zamontowania półki na wydruki komputerowe  

(nie dotyczy modelu 240, 260 TS, 270 TS, 310 TS) patrz str. 19.
•	 pojemność kosza 35-160 l
Tabela parametrów technicznych str. 17

High Security - najwyższy stopień tajności

Niszczarki Kobra typu HS posiadają aprobatę 
Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. 
Wydany przez Rząd USA certyfikat stanowi 
jednocześnie świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w armiach wszystkich krajów NATO.

kobra 390 S5 ES 6.84000

kobra 390 C4 ES 7.85000

kobra 400 S5 ES 8.99000

kobra 400 C2 ES 11.39000

kobra 400 C4 ES 10.30000

kobra 400 HS ES 15.39000

Kobra 390/400

ENErGY SMarT 20
lat gwarancji 
na noże tnące

[1] 

[2] 

kobra 240 HS ES 3.95000

kobra 260 HS TS ES 4.99000

kobra 260 HS ES 4.99000

kobra 260 HS-2 ES 6.89000

kobra 270 HS TS ES 5.69000

kobra 300 HS ES 6.15000

kobra 310 HS TS ES 6.99000 

kobra 400 HS ES  15.39000

135 l12 0,8x9,5 5

110 l8 0,8x9,5 5

60 l8 0,8x9,5 5

nowość

nowość

nowość

nowość
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KOBRA 400 HS COMBI

KOBRA 400 HS OM

niszczarki kobraniszczarki kobra

kobra 400 Wb 
Niszczarki przeznaczone do scentralizowanego nisz-
czenia  dużej ilości dokumentów w  większych biurach  
i urzędach, gdzie poszczególne stanowiska nie są wypo-
sażone w niszczarki osobiste lub gdy w jednym miejscu 
pojawiają się znaczne ilości materiałów do zniszczenia. 
Pozwala zabezpieczyć zawartość wszystkich biurowych 
koszy przed dostępem osób niepowołanych. 

•	 szerokość wejścia 400 mm
•	 jednorazowe niszczenie do 48 arkuszy papieru 
•	 poziom bezpieczeństwa 3 DIN
•	 20 lat gwarancji na noże tnące

Unikalne cechy niszczarki 400 WB:
•	 System SPPU - Super Potential Power Unit  

- wzmocniony, cichy system napędu
•	 przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej  

stali węglowej [1]
•	 potężna głowica tnąca obojętna na zszywki i spinacze
•	 obrotowy mechanizm zagarniający zawartość  

zasobnika zasypowego [2]      
•	 automatyczny start/stop 
•	 zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
•	 silnik przystosowany do pracy ciągłej
•	 automatyczne odcięcie zasilania w przypadku  

zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
•	 panel sterowania z sygnalizacją przepełnienia kosza  

i otwartych drzwiczek
•	 zasobnik z wygodnym dostępem od góry  

lub przez oszklone drzwiczki
•	 optyczny wskaźnik napełnienia kosza
•	 dodatkowa półka i szczelina wejściowa  

na wydruki komputerowe
•	 pojemność kosza 160 l
Tabela parametrów technicznych str. 17

Zasobnik 
z dostępem 
od góry 
i przez oszklone 
drzwiczki

Panel sterowania 
z sygnalizacją 
przepełnienia 
kosza i otwarcia 
drzwiczek

Szczelina 
wejściowa 
na wydruki 
komputerowe

Miejsce do  
zamontowania 
półki na wydruki 
komputerowe

KOBRA 400 WB

Zasobnik z wygodnym dostę-
pem od góry. Umożliwia 
wrzucanie niszczonych doku-
mentów i nośników informa-
cji z pojemników na śmieci. 
Głowica tnąca zagarnia nawet 
zgniecione kartki papieru.

kobra HS oM
kobra HS CoMbI 
Niszczarki przeznaczone do niszczenia nośników informa-
cji oraz dużej ilości poufnych dokumentów. Przeznaczone 
do stosowania w dużych biurach, urzędach administracji 
państwowej, przez organy rządowe i wojskowe.

•	 szerokość wejścia: niszczenie płyt CD 130 mm, 
niszczenie papieru 240 mm

•	 jednorazowe niszczenie 19 arkuszy papieru  
(400 HS COMBI)

•	 poziom bezpieczeństwa 5 DIN
•	 20 lat gwarancji na noże tnące

Unikatowe cechy serii 400 HS-OM:
•	 5 stopień bezpieczeństwa DIN
•	 tną dokument na 8000 mikrościnek niemożliwych do 

odczytania (400 HS COMBI) [1]
•	 niszczą płyty CD na ścinki o rozmiarze 1,5x2,5 mm [1]
•	 tną do 3000 płyt CD na godzinę
•	 system automatycznego oliwienia noży [3]
•	 System Energy Smart – oszczędność energii dzięki zero-

wemu poborowi mocy w funkcji stand-by
•	 System SPPU – Super Potential Power Unit - wzmocniony 

system napędu
•	 cichy napęd łańcuchowy zapewniający sprawne  

funkcjonowanie niszczarek
•	 przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali 

węglowej
•	 trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
•	 certyfikat NATO - niszczarki dopuszczone do stosowania 

w armiach wszystkich krajów NATO
•	 automatyczny start/stop 
•	 zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
•	 silnik przystosowany do pracy ciągłej
•	 automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowa-

nia papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
•	 dioda informująca o otwartych drzwiczkach 
•	 specjalna pokrywa do bezpiecznego niszczenia płyt CD [2]
•	 obudowa na kółkach 
•	 optyczny wskaźnik napełnienia kosza
•	 pojemność kosza: na płyty CD 80 l  

                                 na ścinki papieru 110 l (400 HS COMBI)
Tabela parametrów technicznych str. 17

kobra 400 Wb 16.90000 

kobra 400 HS CoMbI 21.90000

3000
CD/h

1,5x2,5 mm
ścinki CD

5
DIN

0,8x9,5 mm
ścinki papier

80 l
KOSZ CD

110 l
KOSZ PAPIER

kobra 400 HS-oM 19.90000

3000
CD/h

1,5x2,5 mm
ścinki CD

5
DIN

80 l
KOSZ CD

Kobra 400 WB

ENErGY SMarT 20
lat gwarancji 
na noże tnące

20
lat gwarancji 
na noże tnące

[1] 

[1] 

[2] 

[2] 

[3] 
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wielofunkcyjna niszczarka przemysłowa 
o wysokiej wydajności

niszczarki kobraniszczarki kobra

Średnie 
bezpieczeństwo, 

Poziom 3 (wg DIN 32757). 
Wydajność 300-320 kg na godzinę.

Zwiększone 
bezpieczeństwo, 

Poziom 4 (wg DIN 32757). 
Wydajność 200-230 kg na godzinę.

Wysokie 
bezpieczeństwo; 

Poziom 5 (wg DIN 32757). 
Wydajność 100-120 kg na godzinę.

Maksymalne 
bezpieczeństwo; 

Poziom 6 (wg DIN 32757). 
Wydajność 70-80 kg na godzinę.

Podstawowe 
bezpieczeństwo, 

Poziom 2 (wg DIN 32757). 
Wydajność 400-420 kg na godzinę.

SITo 2          770,00SITo 3          830,00SITo 4          860,00SITo 5      1.050,00SITo 6     1.290,00
Poziom bezpieczeństwa 6 Poziom bezpieczeństwa 5 Poziom bezpieczeństwa 4 Poziom bezpieczeństwa 3 Poziom bezpieczeństwa 2

CoMPaCTor 
C-500
Kobra Compactor C-500 jest unikatowym rozwiązaniem 
zapewniającym kompresję ścinek papieru 4-5 krotnie redu-
kującym ich pojemność w celu zminimalizowania prze-
strzeni przeznaczonej na odpadki. Compactor C-500 został 
zaprojektowany jako specjalne urządzenie do współpracy 
z wielofunkcyjną niszczarką przemysłową Kobra Cyclone i 
może być używany wyłącznie w trakcie niszczenia papie-
ru. Podczas niszczenia innych materiałów powraca się 
do standardowego kosza na ścinki. Łatwy do instalacji i 
obsługi Kobra Compactor C-500 współpracuje z każdym z 5 
wymiennych sit poziomu tajności niszczarki Kobra Cyclone. 
Skompresowane ścinki mogą być gromadzone w każdego 
rodzaju plastikowym pojemniku lub worku. Compactor 
C-500 jest przystosowany jedynie do kompresji ścinek 
papieru.

Wybór odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
(norma DIN 32757).
W niszczarce Kobra Cyclone dostępnych jest 5 różnych poziomów 
bezpieczeństwa. Wymienne sito, jako element systemu tnącego zapew-
nia możliwość wyboru właściwego poziomu bezpieczeństwa i wielkości 
ścinek, zależnie od wymagań i aktualnych potrzeb.

kobra CYCLoNE* 54.00000

Model CYCLoNE
Wejście (WxH) 325 x 220 mm

Ilość niszczonych arkuszy do 500 arkuszy 
papieru  A4 70g/m2 

jednocześnie  

do 420 arkuszy 
papieru A4 80g/m2 

jednocześnie 

Wymienne sita ze standardowymi  
poziomami bezpieczeństwa 
DIN 32757:

Poziom 006
Poziom 005
Poziom 004
Poziom 003
Poziom 002

Wydajność: od 80 do 420 kg  
na godzinę

Możliwość niszczenia papier, tektura, karton, 
dyskietki, płyty  CD, 
puszki aluminiowe, 
plastikowe butelki

Możliwość ciągłej pracy przez 24 godziny TAK

Pojemność worka na ścinki 400 litrów

Wymiary (L x W x H) 212 x 80 x 210 cm

Model kobra CoMPaCTor C-500
Napięcie 380/400 - trójfazowe

Moc 2,2 KW 

Wymiary (WxDxH) 110 x 60 x 148 cm

Waga 190 kg

Akcesoria Plastikowy worek na ścinki

Kobra Compactor C-500
•	 urządzenie współpracujące z niszczarką Kobra Cyclone 

z każdym z 5 wymiennych sit poziomu bezpieczeństwa 
•	 kompresja ścinków papieru 
•	  redukcja objętości ścinków papieru 4-5 razy 
•	  łatwa instalacja i prosta obsługa
•	  skompresowane ścinki mogą być gromadzone we 

wszelkiego typu pojemnikach lub workach plastiko-
wych 

kobra CoMPaCTor C-500* 34.90000

*Pojemnik na ścinki nie jest częścią urządzenia 
i nie jest do niego dołączany.

Specyfikacja / model

ENERGY SMART

KOBRA 
400WB

KOBRA HS KOBRA OPTICAL 
MEDIA

400 
WB

240HS 260HS 260HS
 TS

260
HS-2

270HS
TS

300HS 310HS
TS

400HS 400HS
OM

400HS
COMBI

Szerokość wejścia
(mm)

400 240 260 260 260 270 300 310 400 130
130 
240

Szerokość cięcia
(mm)

3,9x40 0,8x9,5 0,8x9,5 0,8x9,5 0,8x9,5 0,8x9,5 0,8x9,5 0,8x9,5 0,8x9,5 1,5x2,5
1,5x2,5
0,8x9,5

Poziom bezpieczeń-
stwa DIN 32757

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Wydajność 
- ilość arkuszy A4/70g

44/48 6/8 6/8 6/8 11/13 6/8 10/12 10/12 17/19 17/19

Cięcie 
dyskietek

tak

Kruszenie 
płyt CD

tak
3000 
CD/h

3000 
CD/h

Cięcie 
kart plastikowych

tak tak tak

Automatyczny 
START/STOP

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Cięcie 
zszywek

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Cięcie 
małych spinaczy

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Sygnał świetlny:  
otwarte drzwi
/wyjęty kosz

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Optyczny wskaźnik 
napełnienia worka

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Silnik przystosowany  
do pracy ciągłej

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Zabezpieczenie  
przed przegrzaniem

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Poziom hałasu 
(dba)

65 61 61 55 59 55 61 58 60 60 60

Napięcie
 (V)

230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Moc (W) 2100 460 460 460
700

(2 silni-
ki 350 
każdy)

460
920

(2 silni-
ki 460 
każdy)

920
(2 silni-
ki 460 
każdy)

2100 2100 2100

Objętość pojemnika 
(litry)

160 35 85 60 85 110 85 135 160 80 80/110

                       szerokość 60 37 43 40 50 53 43 53 60 60 60

Wymiary:     głębokość 
(cm)

48 33 31 36 38 43 31 43 48 48 48

                       wysokość 163 56 83 80 85 88 83 96 93 93 93

Waga (kg) 140 15 30 32 52 47 40 57 110 98 110

Opcjonalnie półka na 
dokumenty

tak tak tak tak tak tak tak tak

Parametry techniczne niszczarek  HS,  
400Wb i optical Media

Parametry techniczne kobra Compactor

Parametry techniczne kobra Cyclone

Kobra Cyclone nisz-
czy do 500 arkuszy 
papieru jednocze-
śnie, a także tekturę, 
karton, dyskietki, 
płyty CD, butelki 
plastikowe oraz alu-
miniowe puszki.

* Towar na zamówienie.

nowość

Tabela parametrów technicznych 
pozostałych niszczarek kobra 
na następnych stronach.

kobra CYCLoNE
Kobra Cyclone jest unikatowym osiągnięciem technologii 
niszczenia dokumentów zaprojektowanym specjalnie do 
niszczenia większych ilości papieru oraz innych materiałów 
typu: dyskietki, płyty CD, butelki plastikowe, aluminiowe 
puszki, karton, tektura. Innowacyjny system niszczenia oparty 
na turbinie genereującej przepływ sprężonego powietrza 
połączonej z szybko obrotowymi ostrzami umożliwia zasto-
sowanie różnych poziomów tajności. Niszczy do 500 arkuszy 
jednocześnie i wydajność pozostaje niezmienna przy każdym 
poziomie bezpieczeństwa. Kobra Cyclone wyposażona jest 
w zintegrowany system zasysający, zapewniający użytkow-
nikowi czyste i wolne od ścinków otoczenie. Podwójnie 
izolowana komora niszcząca oraz zewnętrzna plastikowa 
obudowa zapewniają cichą pracę. Kobra Cyclone może osią-
gnąć imponującą wydajność cięcia 420 kg papieru na godzi-
nę bez wymogu oliwienia noży tnących i innych czynności 
konserwujących. 
Istnieje możliwość rozbudowania niszczarki Kobra 
Cyclone dodatkowo o Compactor C-500 redukujący 
5-krotnie objętość ścinek papieru. 

•	 szerokość wejścia 325x220 mm
•	 jednorazowe niszczenie do 500 arkuszy papieru
•	 wydajność cięcia do 420 kg/godz.
•	 poziom bezpieczeństwa 2-6 DIN

Unikalne cechy niszczarki CYCLONE:
•	 innowacyjny system niszczenia oparty na turbinie połą-

czonej z szybkoobrotowymi ostrzami
•	 brak konieczności specjalnej konserwacji i oliwienia 

noży tnących
•	 możliwość zastosowania zależnie od potrzeby jednego 

z sześciu dostępnych poziomów bezpieczeństwa (5 sit 
poziomów tajności do wyboru)

•	 silnik przystosowany do pracy ciągłej
•	 wbudowany wózek ułatwiający transport i wymianę 

worka ze ścinkami
•	 zasilanie prądem trójfazowym 380V
•	 pojemność kosza 400 l

Kobra Cyclone  
+ Compactor C-500

Kobra Cyclone 

20
lat gwarancji 
na noże tnące

nowość nowość nowość
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Półka na wydruki komputerowe
Mocowana na niszczarce, wygodna półka na 
wydruki komputerowe.
Wersja dla serii Kobra 260, 300  

14000

Wersja dla serii  Kobra 385

16000

Wersja dla serii Kobra 390, 400

16000

olej do niszczarek
Specjalna formuła oleju przystosowana do 
smarowania noży tnących

Opakowanie 1 but. 125 ml    1700

UWAGA: Regularne oliwienie głowic tnących zapew-
nia lepszą pracę niszczarek. Do każdej niszczarki typu  
cross-cut (tnącej na ścinki), oznaczenie C lub HS, dodajemy 
gratis buteleczkę ze specjalnym olejem Kobra. Zachęcamy 
do częstego wykonania prostej czynności: na kartkę papieru 
wypuszcza się kilka kropli oleju, następnie kartkę tę niszczy się  
w niszczarce.

niszczarki kobraniszczarki kobra

20 letnia gwarancja na noże tnące nie obejmuje naturalnego 
zużycia noży oraz przypadków uszkodzeń powstałych na sku-
tek nieprawidłowego używania urządzenia lub nie stosowania 
się do zaleceń zawartych w instrukcji.

Niszczarki KOBRA są zbudowane zgodnie ze standardem CE i posiadają 
większość międzynarodowych znaków bezpieczeństwa.

Parametry techniczne niszczarek kobra najlepsze niszczarki produkowane w Europie

Tabela parametrów technicznych 
niszczarek kobra HS,
400Wb i optical Media
na poprzedniej stronie.

nowośćSpecyfikacja / model

ENERGY SMART ENERGY SMART ENERGY SMART                          ENERGY    

KOBRA  
+1 

KOBRA  
+2

KOBRA 
+3

KOBRA 240 KOBRA 260                           KOBRA

Turbo Power

SS4 SS7 SS6 CC4 S7 SS4   CC4 S4 SS2 SS4 SS5 C2 C4 S2 S4 S5 C2 C4 SS4 SS5

Szerokość wejścia
(mm)

230 230 230 230 230 230 230 240 240 240 240 240 240 260 260 260 260 260 260 260

Szerokość cięcia
(mm)

3,8 7,5 5,8 3,5x40 7,5 3,8 3,5x40 3,8 1,9 3,8 5,8 1,9x15 3,5x30 1,9 3,8 5,8 1,9x15 3,5x30 3,8 5,8

Poziom bezpieczeństwa 
DIN 32757

2 1 2 3 1 2 3 2 3 2 2 4 3 3 2 2 4 3 2 2

Wydajność 
- ilość arkuszy A4/70g

17/19 24/26 23/25 12/14 24/26 17/19 12/14 14/16 13/15 28/30 50/52 17/19 24/26 14/16 26/28 29/31 9/11 15/17 24/26 27/29

Cięcie 
dyskietek

tak tak tak tak tak tak tak

Kruszenie 
płyt CD

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Cięcie 
kart plastikowych

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Automatyczny START/STOP tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Cięcie 
zszywek

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Cięcie 
małych spinaczy

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Sygnał świetlny:  
otwarte drzwi/wyjęty kosz

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Optyczny wskaźnik  
napełnienia worka

tak tak tak tak tak tak tak

Silnik przystosowany  
do pracy ciągłej

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Zabezpieczenie  
przed przegrzaniem

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Poziom hałasu 
(dba)

55 55 55 55 65 55 55 55 55 55 55 61 61 55 55 55 61 61 55 55

Napięcie
 (V)

230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Moc (W) 250 250 250 250 200 250 250 300 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460

Objętość pojemnika (litry) 38,5 38,5 38,5 38,5
38,5 
+1,5

38,5 
+1,5

38,5 
+1,5

35 35 35 35 35 35 85 85 85 85 85 60 60

szerokość 39 39 39 39 39 39 39 37 37 37 37 37 37 43 43 43 43 43 40 40

Wymiary (cm):   głębokość 30 30 30 30 30 30 30 33 33 33 33 33 33 31 31 31 31 31 36 36

wysokość 59 59 59 59 59 59 59 56 56 56 56 56 56 83 83 83 83 83 80 80

Waga (kg) 13 13 13 14 12 13 14 13 14 14 14 18 18 30 30 30 32 32 30 30

Opcjonalnie półka  
na dokumenty

tak tak tak tak tak tak tak

nowość    

   SMART ENERGY SMART ENERGY SMART ENERGY SMART ENERGY SMART ENERGY SMART ENERGY SMART

   260TS KOBRA 270TS KOBRA 300 KOBRA 310TS KOBRA 385 KOBRA 390 KOBRA 400

C2 C4 S4 S5 C2 C4 SS4 SS5 CC2 CC4 SS4 SS5 CC2 CC4 S4 SS4 C2 C4 S5 C4 S5 C2 C4

260 260 270 270 270 270 300 300 300 300 310 310 310 310 385 385 385 385 400 400 400 400 400

1,9x15 3,5x30 3,8 5,8 1,9x15 3,5x30 3,8 5,8 1,9x15 3,5x30 3,8 5,8 1,9x15 3,5x30 3,8 3,8 1,9x15 3,5x30 5,8 3,9x40 5,8 1,9x15 3,9x40

4 3 2 2 4 3 2 2 4 3 2 2 4 3 2 2 4 3 2 3 2 4 3

11/13 21/23 26/28 34/36 11/13 23/25 32/34 42/46 15/17 22/24 35/37 45/47 16/18 27/29 13/15 20/22 9/11 15/17 31/33 24/26 60/62 29/31 44/48

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak    

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

55 55 55 55 55 55 60 60 61 61 58 58 58 58 62 55 61 61 60 62 60 61 68

230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

460 460 460 460 460 460
920 

(2 
silniki 460 

każdy)

920
(2 

silniki 460 
każdy)

920
(2 

silniki 460 
każdy)

920
(2 

silniki 460 
każdy)

920 
(2 

silniki 460 
każdy)

920 
(2 

silniki 460 
każdy)

920 
(2 

silniki 460 
każdy)

920 
(2 

silniki 460 
każdy)

460 460 460 460
920

(2 
silniki 460 

każdy)

920
(2 

silniki 460 
każdy)

2100 2100 2100

60 60 110 110 110 110 85 85 85 85 135 135 135 135 130 130 130 130 160 160 160 160 160

40 40 53 53 53 53 43 43 43 43 53 53 53 53 58 58 58 58 60 60 60 60 60

36 36 43 43 43 43 31 31 31 31 43 43 43 43 35 35 35 35 48 48 48 48 48

80 80 88 88 88 88 83 83 83 83 96 96 96 96 85 85 85 85 93 93 93 93 93

31 31 45 45 46 46 37 37 39 39 53 53 55 55 30 33 35 35 47 55 82 96 96

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

nowośćnowość nowość

20
lat gwarancji 
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PPS 708C
Niezwykle cicha niszczarka o nowoczesnym wyglądzie. 
Niszczy jednorazowo do 8 kartek 70g, płyty CD i karty 
plastikowe. 
•	 automatyczny start/stop
•	 AUTOREVERSE - funkcja cofania
•	 termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
•	 niszczy zszywki, spinacze, karty plastikowe
•	 osobna szczelina do kruszenia płyt CD
•	 pojemność kosza 12 litrów.

53900

NISZCZARKI WALLNER PPS 026C PPS 062S PPS 701C PPS 702C PPS 708C PPS 712C PPS 120C PPS 250S PPS 330C 

Szerokość wejścia (mm) 230 220 220 220 230 220 240 230 230

Szerokość cięcia (mm) 4x36 5,8 4x44 3,9x44 3,9x44 3,9x35 3,9x30 5,8 1,9x10

Poziom bezpieczeństwa 
DIN 32757 3 2 3 3 3 3 3 2 4

Wydajność 
- ilość arkuszy A4/70g 5 14 9 7 8 13 15 29 11

Cięcie dyskietek nie nie nie nie nie nie nie nie tak

Kruszenie płyt CD nie nie tak tak tak tak tak tak tak

Cięcie kart plastikowych nie nie tak tak tak tak tak tak tak

Automatyczny 
START/STOP tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Cięcie zszywek nie nie tak tak tak tak tak tak tak

Cięcie małych spinaczy nie nie tak tak tak tak tak tak tak

Zabezpieczenie  
przed przegrzaniem tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Napięcie (V) 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Moc (W) 230 345 345 345 230 345 460 460 345

Objętość pojemnika 
(litry) 17 17 28 17 12 18 28 28 40

wysokość 400 375 445 362 355 350 540 565 635

Wymiary(mm): głębokość 175 175 220 170 196 230 261 261 320

szerokość 330 355 374 320 365 485 375 375 395

Waga netto (kg) 3,7 3,8 6 4,3 7,7 7,3 14 14,2 20,4

Cena netto 279,00 249,00 559,00 379,00 539,00 579,00 899,00 939,00 1.460,00

20
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Wallner PPS 712C
Nowoczesna niszczarka biurowa o szerokości wejścia 220 
mm. Niszczy karty plastikowe i płyty CD. Wyposażona w 
diody informujące o wyjęciu i przepełnieniu kosza. Posia-
da kosz o pojemności 18 litrów.  
•	 automatyczny start/stop
•	 AUTOREVERSE - funkcja cofania
•	 termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
•	 diody informujące o wyjętym koszu
•	 dioda informujaca o przepełnionym koszu
•	 niszczy zszywki, spinacze, karty plastikowe
•	 osobna szczelina do kruszenia płyt CD
•	 blokada bezpieczeństwa
•	 okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia 

kosza
•	 podstawa na kółkach umożliwiająca łatwe przesuwanie 

niszczarki
•	 pojemność kosza 18 litrów.

57900
PPS 026C
Nowoczesna niszczarka osobista typu cross cut, wypo-
sażona w automatyczny start/stop i funkcję cofania. 
Jednorazowo tnie do 5 kartek na ścinki o rozmiarze 4x36 
mm. Doskonale sprawdza się w niewielkich biurach.
•	 nowoczesna obudowa
•	 automatyczny start/stop
•	 AUTOREVERSE - funkcja cofania
•	 pojemność kosza 17 litrów.

27900

PPS 062S
Niszczarka osobista typu strip cut o profesjonalnej 
wydajności - tnie do 14 kartek 70g na paski 5,8 mm. 
Wyposażona w automatyczny start/stop i funkcję cofania. 
Posiada kosz o pojemności 17 litrów.
•	 automatyczny start/stop
•	 nowoczesna obudowa
•	 AUTOREVERSE - funkcja cofania
•	 pojemność kosza 17 litrów.

24900

niszczarki wallnerniszczarki wallner

Modele 701C, 702C, 708C, 
712C oraz 330C posiadają 
oddzielną szczelinę prze-
znaczoną do niszczenia 
płyt CD.

Parametry techniczne niszczarek Wallner

Diody informujace  
o przegrzaniu,  
przepełnieniu kosza  
i wyjętym koszu.

Osobne pojemniki i szczeliny  
na dokumenty papierowe  
i nośniki umożliwiają  
segregację odpadów.
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PPS 120C
Nowoczesna niszczarka o szerokości wejścia 240 mm, 
pozwalającej na niszczenie wydruków komputerowych wraz z 
perforacją. Tnie również płyty CD i karty plastikowe. Wyposażona 
w noże odporne na zszywki i spinacze.
•	 automatyczny start/stop
•	 AUTOREVERSE - funkcja cofania
•	 termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
•	 niszczy zszywki, małe spinacze, karty plastikowe
•	 kruszy płyty CD
•	 elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
•	 blokada bezpieczeństwa
•	 pojemność kosza 28 litrów.

89900

PPS 250S
Profesjonalna niszczarka przeznaczona do niszczenia 
papieru, płyt CD oraz kart plastikowych. Bardzo wydajna 
- niszczy do 29 kartek 70g, co zdecydowanie wyróżnia ją 
spośród innych urządzeń tej klasy.
•	 automatyczny start/stop
•	 AUTOREVERSE - funkcja cofania
•	 termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
•	 niszczy zszywki, spinacze, karty plastikowe
•	 kruszy płyty CD
•	 elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
•	 blokada bezpieczeństwa
•	 pojemność kosza 28 litrów.

93900

PPS 701C
Nowoczesna niszczarka osobista przeznaczona do 
niszczenia nie tylko papieru, ale również płyt CD i kart 
plastikowych. Wyposażona w noże odporne na zszywki 
i spinacze. Atrakcyjny wygląd i cicha praca spełnią 
oczekiwania każdego użytkownika.
•	 automatyczny start/stop
•	 AUTOREVERSE - funkcja cofania
•	 termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
•	 niszczy zszywki, spinacze, karty plastikowe
•	 osobna szczelina do kruszenia płyt CD
•	 blokada bezpieczeństwa
•	 pojemność kosza 28 litrów.

55900

PPS 330C
Profesjonalna niszczarka o wysokim poziomie bezpieczeństwa 
DIN4 - tnie kartki na ścinki o rozmiarze 1,9x10 mm. Niszczy 
jednorazowo do 11 kartek 70g, płyty CD, karty plastikowe  
i dyskietki.  
•	 panel sterowania z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
•	 automatyczny start/stop
•	 AUTOREVERSE - funkcja cofania
•	 termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
•	 niszczy zszywki, spinacze, karty plastikowe
•	 osobna szczelina do kruszenia płyt CD i dyskietek
•	 pojemność kosza 40 litrów

1.46000

PPS 702C
Niszczarka typu cross cut klasy popularnej o dużej 
wydajności – tnie jednorazowo do 7 kartek 70g. Niszczy 
również płyty CD i karty plastikowe. 
•	 automatyczny start/stop
•	 AUTOREVERSE - funkcja cofania
•	 termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
•	 niszczy zszywki, spinacze, karty plastikowe
•	 osobna szczelina do kruszenia płyt CD 
•	 pojemność kosza 17 litrów.

37900
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Wyjmowany kosz  
sprawia, że oczyszczanie pojemni-
ka staje się jeszcze łatwiejsze.
Funkcjonalne okienko  
w obudowie pozwala  
kontrolować poziom  
zapełnienia kosza.

niszczarki wallnerniszczarki wallner
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EUROPEAN
OFFICE EQUIPMENT

STANDARD

Bindownice KRIS BINDMASTER WALLNER S-60 WALLNER S-68 WALLNER S-100 JAZON JAZON PLUS D160

Maksymalna ilość jednorazowo 
dziurkowanych kartek A4

8 12 20 20 26 25 25 25

Maksymalna ilość oprawianych 
kartek

120 190 510 510 510 510 510 510

Elektryczne dziurkowanie nie nie nie nie nie nie nie tak

Rodzaj grzbietu plastikowy plastikowy plastikowy plastikowy plastikowy plastikowy plastikowy plastikowy

Miarka wyboru grzbietu nie tak tak tak tak tak tak tak

Pojemnik na ścinki tak tak tak tak tak tak tak tak

Wyjmowane noże dziurkujące nie nie nie tak tak nie tak tak

Cena netto 249,00 370,00 430,00 530,00 630,00 730,00 830,00 2190,00

bindownica kris
•	 podręczna bindownica do grzbietów plastikowych
•	 niewielkie rozmiary
•	 nowoczesna obudowa
•	 wygodna rączka do przenoszenia urządzenia
•	 jednorazowe dziurkowanie do 8 arkuszy papieru
•	 oprawa dokumentów o objętości do 120 kartek formatu A4
•	 21 noży dziurkujących
•	 funkcjonalny pojemnik na ścinki

24900

bindmaster
•	 jednodźwigniowa bindownica do grzbietów plastikowych
•	 stabilna metalowa obudowa 
•	 wygodna ramka podtrzymująca oprawiane dokumenty 
•	 czytelny wskaźnik do pomiaru zalecanej grubości grzbietu
•	 jednorazowe dziurkowanie do 12 arkuszy papieru 
•	 oprawa dokumentów o objętości do 190 arkuszy formatu A4
•	 funkcjonalny pojemnik na ścinki 

37000

bindownicebindownice D160
•	 bindownica elektryczna do grzbietów plastikowych
•	 stabilna metalowa podstawa 
•	 cicho pracujący moduł dziurkujący 
•	 funkcja Auto Reverse - w przypadku przekroczenia zalecanej ilości 

kartek urządzenie cofa noże umożliwiając wyjęcie pliku kartek
•	 regulator szerokości marginesu dziurkowania 3-8 mm
•	 21 wyjmowanych noży dziurkujących
•	 szczelina umożliwiająca dziurkowanie arkuszy szerszych niż A4
•	 jednorazowe dziurkowanie  do 25 arkuszy papieru 
•	 oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
•	 pojemnik na ścinki 

2.19000 

Jazon  / Jazon Plus
•	 profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych
•	 stabilna podstawa zwiększająca wygodę pracy
•	 mechanizm wyłączania 7 noży dziurkujących (tylko Jazon Plus)
•	 dwie odrębne dźwignie do dziurkowania i otwierania grzbietu
•	 specjalne pokrywy zabezpieczające mechanizmy: bindujący  

i dziurkujący
•	 pionowe ułożenie kartek podczas dziurkowania samoczynnie  

wyrównuje krawędzie
•	 czytelny wskaźnik do pomiaru zalecanej grubości grzbietu 
•	 regulator szerokości marginesu dziurkowania: 2, 3, 4, 5 mm
•	 jednorazowe dziurkowanie do 25 arkuszy papieru 
•	 oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
•	 pojemnik na ścinki

73000 / 83000

Parametry techniczne bindownic do grzbietów plastikowych

Wallner S-100

Wallner S-60

Wallner S-68

Wallner S-100
•	 profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych
•	 wzmocniony mechanizm bindujący
•	 wygodna dźwignia do dziurkowania 
•	 osobna dźwignia do otwierania grzbietów 
•	 regulator szerokości marginesu dziurkowania (3-6 mm) 
•	 czytelny wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowa-

nych kartek
•	 system wyłączania 21 noży dziurkujących
•	 jednorazowe dziurkowanie do 26 arkuszy papieru
•	 oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
•	 pojemnik na ścinki

63000

Wallner S-60
•	 trwała bindownica do grzbietów plastikowych 
•	 dwie odrębne dźwignie do dziurkowania i otwierania 

grzbietów 
•	 ogranicznik papieru, ułatwiający precyzyjne ułożenie 

papieru
•	 regulator głębokości dziurkowania
•	 wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek
•	 jednorazowe dziurkowanie do 20 arkuszy papieru 
•	 oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
•	 pojemnik na ścinki

43000

Wallner S-68
•	 nowoczesna bindownica do grzbietów plastikowych 
•	 obudowa oraz mechanizmy wykonane z metalu
•	 dwie odrębne dźwignie do dziurkowania i otwierania 

grzbietów 
•	 ogranicznik papieru, ułatwiający precyzyjne ułożenie 

papieru
•	 regulator głębokości dziurkowania
•	 wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek
•	 system wyłączania 7 noży dziurkujących
•	 jednorazowe dziurkowanie do 20 arkuszy papieru 
•	 oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
•	 pojemnik na ścinki 

53000

Bindmaster

Kris

Jazon Plus

D160

Jazon
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Folia Prestige
•	 przezroczysta folia do oprawy dokumentów
•	 wykorzystywana jako okładka
•	 grubość folii 150 lub 200 mic
•	 opakowanie 100 lub 25 arkuszy A4

Folia Prestige bezbarwna 150 mic.
Cena opakowania    25 sztuk   1160

Cena opakowania 100 sztuk    3750

Folia Prestige bezbarwna 200 mic.
Cena opakowania    25 sztuk   1220

Cena opakowania  100 sztuk   3950

Folia Prestige kolorowa 200 mic.
żółta, czerwona, zielona, niebieska lub brązowa

Cena opakowania    25 sztuk   1280

Cena opakowania  100 sztuk   4250

karton Delta lnopodobny
•	 elegancki karton do bindowania o fakturze lnu
•	 gramatura  250 g/m2

•	 dostępne kolory: biały, czerwony, granatowy, czarny
•	 opakowanie 100 lub 25 arkuszy A4

Cena opakowania    25 sztuk   1265

Cena opakowania  100 sztuk   4150

karton Delta skóropodobny
•	 karton do bindowania o fakturze skóry
•	 gramatura 250 g/m2

•	 dostępne kolory: biały, żółty, czerwony, bordowy,  
zielony, niebieski, oliwkowy, brązowy, szary, czarny,  
granatowy

•	 opakowanie 100 lub 25 arkuszy A4

Cena opakowania    25 sztuk  1265

Cena opakowania  100 sztuk  4150

* ze względu na ograniczenia techniki 
druku reprodukowane kolory mogą się 
nieco różnić od rzeczywistych kolorów 
okładek

okładki Exclusive
•	 sztywne tworzywo o ziarnistej fakturze
•	 grubość 400 mic lub 250 mic
•	 dostępne kolory: czarny, niebieski, granatowy,  

bordowy, zielony, szary, żółty
•	 opakowanie 50 lub 25  arkuszy A4

Exclusive 400 mic - 25 szt.    1520

Exclusive 400 mic - 50 szt.    2650

Exclusive 250 mic - 50 szt     1700

kolory okładek Exclusive

żółty **

zielony **

szary **

granatowy

niebieski

czarny

bordo

brązowy

czerwony

oliwkowy

szary

biały

zielony

żółty

granatowy

niebieski

czarny

bordo

kolory okładek Delta

czarny

szary

niebieski

zielony

czerwony

żółty

biały

kolory okładek Chromo

czarny

granatowy

czerwony

szary

biały

kolory okładek Mika

brązowy

niebieski

zielony

czerwony

żółty

bezbarwny

kolory folii Prestige

karton Mika metalik
•	 karton do oprawy dokumentów z metalicznymi  

drobinkami 
•	 gramatura  240 g/m2 
•	 dostępne kolory: biały, szary, czerwony, granatowy, 

czarny
•	 opakowanie 100 lub 25 arkuszy A4

Cena opakowania  25 sztuk    1340

Cena opakowania  100 sztuk  4400

okładki do bindowaniaokładki do bindowania

Folia do drukarek laserowych
i kserokopiarek 
•	 bezbarwna folia poliestrowa
•	 grubość 100 mikronów
•	 do wydruków w laserowych drukarkach monochroma-

tycznych i kserokopiarkach
•	 wysoka odporność termiczna
•	 dwustronne wykończenie antystatyczne
•	 opakowanie 100 sztuk arkuszy A4

 Opakowanie 100 arkuszy A4    4600

Folia do drukarek atramentowych
•	 bezbarwna folia poliestrowa
•	 grubość 100 mikronów
•	 do wydruków w drukarkach atramentowych
•	 struktura folii zapobiegająca rozlewaniu się atramentu 
•	 zdzieralna taśma wzdłuż krótszej krawędzi
•	 opakowanie 50 sztuk arkuszy A4

Opakowanie 50 arkuszy A4    5900

** Do wyczerpania zapasów

Szeroka gama kolorowych 
grzbietów ułatwia identyfikację 
oprawianych dokumentów. Zróż-
nicowane średnice grzbietów po-
zwalają na ich właściwe dobranie  
do ilości kartek.  
Szczegóły na stronie 28.

Okładki Chromo

Okładki Delta

Okładki Exclusive

 

Folie umożliwiają stworzenie własnej, 
personalizowanej okładki poprzez wy-
konanie nadruku odpowiednio w ksero, 
drukarce laserowej lub atramentowej.

Chromo Lami
•	 błyszczący karton do oprawy dokumentów 
•	 laminowany folią
•	 gramatura 250 g/m2 
•	 opakowanie 100 lub 25 arkuszy A4
•	 dostępne kolory: biały, żółty, czerwony, zielony, niebie-

ski, szary, czarny

Cena opakowania    25 sztuk  1120

Cena opakowania  100 sztuk  3750

Karton Mika metalik

Okładki Chromo

Odpowiednie wykończenie dokumentu 
oprawia nego grzbietem pla sti kowym, meta-
lowym, listwą wsuwaną lub greenbinderem 
stanowią okładki. Jako okładki znakomicie 
prezentują się: folia przezroczysta, tworzywo 
lub karton, w dowolnej kombinacji.
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Grzbiety plastikowe w mniejszych opakowaniach 
Dostępne w czterech kolorach: białym,
 czerwonym, niebieskim, czarnym.

ŚREDNICA 
GRZBIETU (mm)

MAX. ILOŚĆ 
KARTEK 80 g/m2

ILOŚĆ 
W OPAK.

CENA 
OPAK.

5 10 50 7,40

6 25 40 7,90

8 45 40 10,00

10 65 30 9,00

12,5 105 20 7,90  

14 125 18 7,90

16 145 16 9,00

19 165 14 9,00

Grzbiety plastikowe w standardowych 
opakowaniach
Dostępne w kolorach: białym, żółtym, czerwonym, zielonym,  
niebieskim, brązowym, czarnym oraz przezroczyste.

DOSTĘPNE KOLORY ŚREDNICA 
GRZBIETU 

(mm)

MAX. ILOŚĆ 
KARTEK 
80 g/m2

ILOŚĆ 
W OPAK.

CENA 
OPAK.

biały, żółty,

czerwony, 

zielony,

niebieski, 

brązowy,

czarny,

przezroczysty

5 10 100 11,20

6 25 100 15,80

8 45 100 19,90

10 65 100 23,90

12,5 105 100 32,00

14 125 100 38,00

16 145 100 46,00

biały, 

żółty, 

czerwony,

zielony,

niebieski,

czarny

19 165 100 58,00

22 210 50 34,50

25 240 50 43,50

28,5 270 50 49,50

32 300 50 49,50

38 350 50 61,00

45 440 50 66,00

51 510 50 75,00

Uwaga: grzbiety o średnicy od 32 mm wyposażone są 
w zatrzaski zabezpieczające przed otwarciem.
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oprawy ręcznegrzbiety plastikowe
Listwy wsuwane Standard
•	 proste listwy plastikowe z jedną zaokrągloną  

końcówką 
•	 możliwość oprawienia listwą do 75 kartek formatu A4 bez 

użycia bindownicy 
•	 dostępne kolory: biały, czerwony, niebieski, zielony, czarny, 

przezroczysty
•	 opakowanie: 50 sztuk w pudełku kartonowym

Listwy wsuwane Lux
•	 listwy wsuwane do oprawy dokumentów
•	 dwie zaokrąglone końcówki ułatwiające nasuwanie listew
•	 specjalnie ukształtowane krawędzie, dobrze trzymające 

dokumenty
•	 możliwość oprawienia w plastikowy grzbiet do 50 kartek 

formatu A4 bez użycia bindownicy 
•	 dostępne kolory: biały, czerwony, niebieski, zielony, czarny.
•	 opakowanie: 50 sztuk w pudełku kartonowym

Listwy zatrzaskowe Greenbindery 
•	 jednoelementowe, składane listwy plastikowe  

do oprawy dokumentów
•	 mocowane ręcznie na przedziurkowane bindownicą kartki
•	 zatrzaski, pewnie trzymające oprawiany dokument
•	 możliwość otwierania i zamykania listwy w celu dodania lub 

wyjęcia kartek
•	 opakowanie 50 sztuk 
•	 kolory: biały, czerwony, niebieski, czarny.

ILOŚĆ KARTEK 

DO OPRAWIENIA

SZEROKOŚĆ 

GRZBIETU (mm)

ILOŚĆ GRZBIETÓW

W OPAKOWANIU

CENA OPAK.

50 SZTUK

2  -  45 6 50 78,00

46  -  75 10 50 86,00

76  - 110 15 50 87,50

ILOŚĆ KARTEK 

DO OPRAWIENIA

SZEROKOŚĆ 

LISTWY (mm)

CENA OPAK. 

50 SZTUK

25 6 24,50

50 9 27,00

ILOŚĆ KARTEK 

DO OPRAWIENIA

SZEROKOŚĆ 

LISTWY (mm)

CENA OPAK. 

50 SZTUK

10 4 18,00

20 6 20,00

40 9 23,00

75 15 29,00

Wpinki do segregatorów
•	 praktyczne elementy umożliwiające wpinanie do segregatora dokumentów 
•	 zastosowanie:  wpinanie laminowanych arkuszy, wpinanie oprawianych grzbietami przeźroczy lub zdjęć, dokładanie wizytówek, wpięcie  

dokumentów, które nie pasują do standardowych „koszulek“

kieszonki samoprzylepne
•	 zastosowanie: zamieszczenie załączników w oprawianych dokumentach lub segregatorach (np. foldery, zdjęcia dodatkowe kartki)

narożne
format trójkąta aby włożyć  
kartkę, folder, informację itp. 

Opakowanie 2 szt.      150

prostokątne
w formacie dopasowanym  
do standardowych  
wizytówek

Opakowanie 10 szt.       400

dziurkowane  
do plików oprawionych  
bindownicą
 

Opakowanie 100 szt. 4300

samoprzylepne 
np. do zalaminowanych  
dokumentów lub termookładek 

Opakowanie 100 szt  4300

klipsy archiwizujące metalowe
•	 metalowe wąsy do archiwizacji dokumentów
•	 rozstaw odpowiedni do standardu dziurkacza
•	 możliwość dokładania kolejnych kartek
•	 jednorazowe łączenie dokumentów o grubości do 50 mm 
•	 odporność na rdzę 
•	 bezpieczeństwo użytkowania
•	 w opakowaniu:  50 blaszek mocujących oraz 50 metalowych 

wąsów
Sposób stosowania:
Po przełożeniu przez przedziurkowany plik kartek i założeniu podłużnej blaszki mocu-
jącej wąsy przekłada się przez metalowe opaski, które zapobiegają otwieraniu zapięcia.

Opakowanie - 50 szt.   1850

klipsy archiwizujące plastikowe
•	 plastikowe wąsy do archiwizacji dokumentów 
•	 jednorazowo łączą do 600 kartek 70g
•	 rozstaw odpowiedni do standardu dziurkacza
Sposób stosowania:
Po przełożeniu przez przedziurkowany plik kartek i podłużną zawleczkę wąsy rozgina 
się, aż do zatrzaśnięcia w bocznych wycięciach zawleczki. Czynność można powtarzać 
wielokrotnie aby dołożyć kartki. 

Opakowanie - 50 szt.   1850

Klipsy archiwizujące plastikowe

Klipsy archiwizujące metalowe

Listwy 
wsuwane 
LUX

Listwy 
zatrzaskowe
Greenbindery

Listwy 
wsuwane
STANDARD
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Schemat umieszczenia dokumentu 
w okładce.

Lnopodobna faktura 
wykończenia okładek 
twardych.

okładki kanałowe twarde
•	 eleganckie okładki do oprawy dokumentów
•	 najwyższej jakości okładka introligatorska z metalową listwą zamoco-

waną w grzbiecie
•	 okleina o fakturze płótna lnianego 
•	 możliwość szybkiej i trwałej oprawy bez konieczności dziurkowania 

czy sklejania

rodzaje okładek
•	 kolory: granatowy, bordowy, zielony, czarny 
•	 bez napisu lub z napisem w kolorze złotym:  

Praca Dyplomowa, Praca Magisterska, Praca Licencjacka.
•	 rozmiary: do 44 kartek (AA), do 95 kartek (A), do 125, kartek (B), do 

150 kartek (C)
•	 opakowanie 10 sztuk jednakowych okładek

Opakowanie 10 szt.  7000

Aby zamówić konkretny rodzaj okładek, należy wybrać odpowiednią kom-
binację cech wymienionych w tabeli. Na przykład: okładka B - w kolorze 
granatowym - ze złotym napisem „PRACA LICENCJACKA“.

ROZMIARY aa a b C

do 44  
kartek

do 95  
kartek

do 125  
kartek

do 150  
kartek

RODZAJE bez napisu, z napisem
KOLORY bordo, granat, zielony, czarny

NAPISY TŁOCZONE W 
KOLORZE ZŁOTYM

PRACA DYPLOMOWA
PRACA MAGISTERSKA
PRACA LICENCJACKA

bindownica kanałowa Impressbind 140
•	 profesjonalna bindownica do oprawy kanałowej
•	 trwałe oprawianie różnego rodzaju prac dyplomowych,  

magisterskich, licencjackich
•	 stabilna metalowa obudowa
•	 ergonomiczna dźwignia ułatwiająca bindowanie
•	 możliwość otworzenia dokumentu i oprawienia go w tą samą okładkę
•	 brak konieczności wcześniejszej regulacji
•	 oprawa do 140 kartek

1.35000

Debinder do bindownicy Impressbind 140
•	 przyrząd do otwierania zbindowanych okładek kanałowych

4000

termobindowanieoprawa kanałowa

Thermomaster 
•	 łatwa w obsłudze termobindownica 
•	 dźwiękowy i wizualny sygnalizator gotowości do pracy 
•	 dźwiękowy i wizualny sygnalizator zakończenia procesu 

oprawy 
•	 półka do schładzania dokumentów
•	 oprawia do 250 kartek 80 g w 30 sekund
•	 wymiary: 330x175x105 mm

25900 

T-80 
•	 termobindownica dla najbardziej wymagających użyt-

kowników
•	 dźwiękowy i wizualny sygnalizator rozpoczęcia i zakoń-

czenia pracy
•	 wskaźnik dopasowania grubości okładek
•	 wibracja stabilizująca sklejanie arkuszy pozwalająca  

na wykonanie trwałej oprawy
•	 wentylator uruchamiany automatycznie
•	 automatyczne przechodzenie w stan czuwania po 10 min 

od zakończenia termobindowania
•	 półka do schładzania oprawionych dokumentów
•	 trzystopniowa regulacja czasu nagrzewania, odpowied-

nia do grubości oprawianych tomów
•	 maksymalna temperatura: 150 ±10oC
•	 oprawa do 400 kartek (80g) o maksymalnej długości 390 

mm 

89000

Termookładki
•	 gotowe okładki  

do termobindowania
•	 specjalny pasek kleju 

umieszczony 
w grzbiecie

•	 szerokość grzbietu 
okładki 1,5 - 50 mm

•	 format A4

SZEROKOŚĆ
GRZBIETU 

(mm)

MAKSYMALNA
ILOŚĆ KARTEK

80 g/m2

1,5 15

2 20

3 30

4 40

6 60

9 90

12 120

15/16 150

18 180

20 200

25 260

30 310

35 360

40 410

45 460

50 500

ILOŚĆ 
SZT.

W OPAK.

CENA ZA
OPAK.

CENA ZA
OPAK.

10 SZTUK

100 99,90 13,30

100 99,90 13,30

100 99,90 13,30

100 99,90 13,30

100 99,90 13,30

80 81,00 13,30

80 81,00 13,30

50 53,30 13,30

50 56,50 14,30

50 56,50 14,30

50 56,50 14,30      

30 37,00 -

30 37,00 -

30 37,00 -

20 28,60 -

20 28,60 -

Standing Lux Lami - białe
przód: okładki z kry stalicznie 
 przej      rz ystej folii 150 mic. 
tył: biały, błyszczący karton  

Chromo Lami 250 g/m2. 
Szerokość grzbietu okładki do 
50 mm. Format A4.

ILOŚĆ 
SZT.

W OPAK.

CENA ZA
OPAK.

CENA ZA
OPAK.

10 SZTUK

100 129,00 14,90

- - -

100 129,00 15,80

100 129,00 15,80

100 129,00 15,80

80 104,00 15,80

80 127,00 18,80

50 81,00 18,80

50 81,00 18,80

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Prestige - kolorowe
przód:  krystalicznie przejrzysta folia 

150 mic. 
tył:  skóropodobny karton Delta 

225 g/m2, w kolorach do wybo-
ru: czerwony, zielony, niebieski, 
szary. 

Szerokość grzbietu okładki do 
18 mm. Format A4.

biały 

szary

zielony

niebieski

czerwony

kolory termookładek

Najprostszy sposób na najszybciej 
oprawiony dokument. Bez względu 
na ilość kartek, wystarczy kilkadziesiąt 
sekund i gotowe! 

T-80

Thermomaster

ImpressBind 140

bindownica kanałowa Impressbind 280*
•	 oprawa do 280 kartek
•	 wymiary  460 x 160 x 510 mm

1.85000

Debinder do bindownicy Impressbind280*
•	 przyrząd do otwierania zbindowanych  

okładek kanałowych

18000

* Towar na zamówienie

nowość

Okładki 
kanałowe twarde
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D310
•	 elektryczna bindownica do grzbietów metalowych
•	 stabilna konstrukcja zapewniająca precyzyjne dziurkowanie
•	 elegancka oprawa drutowa w systemie 3:1 (do 14,3 mm)
•	 mechanizm wyłączania poszczególnych noży dziurkujących  

pozwalający na oprawę niestandardowych rozmiarów dokumentów
•	 funkcja elektrycznego dziurkowania dokumentów
•	 cicho pracujący moduł dziurkujący 
•	 funkcja Auto Reverse - w przypadku przekroczenia zalecanej ilości  

kartek urządzenie cofa noże umożliwiając wyjęcie pliku kartek
•	 szczelina do oprawy  arkuszy szerszych niż A4 umożliwiająca oprawę 

dowolnych formatów dokumentów  
•	 regulator szerokości dziurkowania (3-8 mm) 
•	 precyzyjny regulator stopnia zaciśnięcia grzbietu  

w zależności od rozmiaru
•	 jednorazowe dziurkowanie  

do 25 arkuszy papieru 
•	 oprawa dokumentów  

o objętości do 120 kartek  
formatu A4

•	 funkcjonalny pojemnik  
na ścinki 

2.19000

S310
•	 profesjonalna bindownica do grzbietów metalowych 
•	 stabilna konstrukcja zapewniająca precyzyjne dziurkowanie
•	 dwie, ułatwiające pracę, osobne dźwignie do dziurkowania  

i zaciskania grzbietu
•	 elegancka oprawa drutowa w systemie 3:1 (do 14,3 mm)
•	 mechanizm wyłączania poszczególnych noży dziurkujących 

pozwalający na oprawę niestandardowych rozmiarów  
dokumentów

•	 szczelina do oprawy  arkuszy szerszych niż A4 umożliwiająca 
oprawę dowolnych formatów dokumentów  

•	 regulator szerokości dziurkowania (3-8 mm) 
•	 precyzyjny regulator stopnia zaciskania grzbietu w zależności 

od rozmiaru
•	 jednorazowe dziurkowanie do 25 arkuszy papieru 
•	 oprawa dokumentów o objętości do 120  

kartek formatu A4
•	 funkcjonalny pojemnik na ścinki 

99000

Wiremaster
•	 jednodźwigniowa bindownica do grzbietów drutowych o skoku 3:1
•	 wygodna ramka podtrzymująca oprawiane dokumenty
•	 jednorazowe dziurkowanie do 10 arkuszy papieru 
•	 oprawa dokumentów o objętości do 120 kartek  

formatu A4

37000

D310

Wiremaster

renz SrW 360
•	 nowoczesna, profesjonalna bindownica do grzbietów drutowych
•	 dwie, ułatwiające pracę, osobne dźwignie do dziurkowania  

i zaciskania grzbietu 
•	 elegancka oprawa drutowa w systemie 3:1 grzbietami o długości 

do 34 cm
•	 otwarcia boczne umożliwiające bindowanie arkuszy w formacie 

większym od A4
•	 mechanizm wyłączania poszczególnych noży dziurkujących 

pozwalający na oprawę niestandardowych rozmiarów  
dokumentów

•	 regulator szerokości marginesu 
•	 mechanizm szybkiego zakładania grzbietu
•	 dziurkowanie 5000 arkuszy i wykonanie 250 opraw w ciągu 

godziny
•	 jednorazowe dziurkowanie do 25 arkuszy papieru
•	 oprawa dokumentów o objętości  

do 120 kartek formatu A4
•	 funkcjonalny pojemnik na ścinki 

1.69000

Renz SRW 360

Zawieszki 
do kalendarzy* 
•	 metalowe zawieszki  

do kalendarzy
•	 dostępne kolory: biały, czarny, 

zielony, niebieski, czerwony, 
srebrny, złoty

•	 zawieszki dostępne w siedmiu 
rozmiarach: 7, 10, 15, 20, 25, 30, 
40 cm

•	 opakowanie 1000 sztuk
* Towar na zamówienie.

Grzbiety drutowe konfekcjonowane
•	 grzbiety metalowe o skoku 3:1 
•	 oprawa dokumentów w formacie  A4
•	 zastosowanie: oprawa kalendarzy, zeszytów, kołonotatników, atlasów  

i innych często wykorzystywanych dokumentów
•	 dostępne kolory: biały, czarny, niebieski, zielony, czerwony, srebrny, 

złoty 
•	 siedem różnej wielkości średnic 4,8-14,3mm
•	 opakowanie 100 sztuk

ILOŚĆ KARTEK W OPRAWIE 
(papier 80g/m2)

ŚREDNICA 
GRZBIETU (mm)

ŚREDNICA
GRZBIETU (cale)

ILOŚĆ 
W OPAK.

CENA 
OPAK.

2-15 4,8 3/16” 100 23,00

16-40 6,4 1/4" 100 26,00

41-55 8 5/16" 100 33,00

56-65 9,5 3/8" 100 38,00

66-80 11 7/16" 100 44,00

81-100 12,7 1/2" 100 49,00

101-115 14,3 9/16" 100 54,00

Spirale zamykane skok 2:1*

•	 spirale drutowe o skoku 2:1
•	 dostępne kolory: biały, czarny
•	 siedem różnej wielkości średnic 5/8”, 3/4”, 7/8” i 1”

* Towar na zamówienie.

Grzbiety drutowe na szpulach* 
•	 grzbiety metalowe nawinięte na szpule o skoku 3:1
•	 dostępne kolory: biały, czarny, zielony, niebieski,  

czerwony, srebrny,  złoty 
•	 siedem różnej wielkości średnic 4,8-14,3 mm

ILOŚĆ KARTEK W  
OPRAWIE (papier 80g/m2)

ŚREDNICA 
GRZBIETU (mm)

ŚREDNICA
GRZBIETU (cale)

2-15 4,8 3/16”

16-40 6,4 1/4"

41-55 8 5/16"

56-65 9,5 3/8"

66-80 11 7/16"

81-100 12,7 1/2"

101-115 14,3 9/16"

Model bindownicy WIREMASTER RENZ SRW 360 S310 D310

Maksymalna ilość jednorazowo dziurkowanych kartek A4 10 25 25 25

Maksymalna ilość oprawianych kartek 120 120 120 120

Elektryczne dziurkowanie nie nie nie tak

Rodzaj grzbietu metalowy metalowy metalowy metalowy

Pojemnik na ścinki tak tak tak tak

Wyjmowane noże dziurkujące nie tak tak tak

Cena netto 370,00 1690,00 990,00 2190,00

Parametry techniczne bindownic do grzbietów drutowych

S310

oprawy drutoweoprawy drutowe



la
m

in
at

o
ry

la
m

in
at

o
ry

34
katalog produktów ARGO S.A. 2009/2010   ceny netto, bez VAT

35
katalog produktów ARGO S.A. 2009/2010   ceny netto, bez VAT

Smartlam 230
•	 podręczny laminator biurowy
•	 stała temperatura laminacji
•	 dioda sygnalizująca osiągnięcie  

temperatury roboczej
•	 max. grubość folii laminacyjnej 125 mic
•	 technologia gorących wałków  

- brak  konieczności stosowania carriera
•	 szerokość laminacji 230 mm (A4+)
•	 prędkość laminacji 280 mm/min
•	 czas nagrzewania 2 min

19900 

laminatorylaminatory

Najpopularniejsze, sztywne folie błyszczące chronią zalaminowane dokumenty 
przed uszkodzeniami i pozwalają na przygotowanie atrakcyjnej prezentacji. 
Folie specjalne do tych zalet dołączają możliwość wielokrotnego zapisywania 
zalaminownego arkusza (folia matowa) oraz łatwość umieszczania kartki w 
dowolnym miejscu, np. na szybie; zarówno od wewnętrznej i zewnętrznej 
strony (folia samoprzylepna).

FORMAT
(mm)

A3 
(303 x 426)

A4 
(216 x 303)

GRUBOŚĆ
(mikrony) 80 100 125 150 175 250 60 80 100 125 150 175 200 250

CENA OPAK.
100 SZT. 125,00 140,00 170,00 236,00 330,00 390,00 60,00 68,00 79,00 89,00 124,00 175,00 190,00 215,00

H-400
•	 laminator biurowy niewielkich rozmiarów
•	 stała temperatura laminacji
•	 dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
•	 funkcja reverse
•	 grubość folii laminacyjnej 75-150 mic
•	 technologia gorących wałków  

– brak konieczności stosowania carriera
•	 szerokość laminacji 232 mm
•	 prędkość laminacji 246 mm/min.
•	 czas nagrzewania 4-5 min.

   16900

H-450
•	 funkcjonalny laminator biurowy
•	 stała temperatura laminacji
•	 dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
•	 funkcja reverse
•	 grubość folii laminacyjnej 75-150 mic
•	 technologia gorących wałków - brak konieczności stosowania 

carriera
•	 szerokość laminacji 330 mm
•	 prędkość laminacji 246 mm/min.
•	 czas nagrzewania 4-5 min.

   24900

Folia laminacyjna sztywna błyszcząca antystatyczna

Folia laminacyjna sztywna błyszcząca antystatyczna

FORMAT
(mm)

A5 
(154 x 216)

A6  
(111 x 154)

80 x 120 80 x 111

GRUBOŚĆ
(mikrony) 60 80 100 125 150 175 250 80 100 125 250 80 100 125 150 175 80 100 125 150 175 250

CENA OPAK.
100 SZT. 32,00 34,00 40,00 49,00 66,00 78,00 115,00 17,50 21,00 25,00 55,00 10,60 13,30 18,20 22,00 26,50 10,00 12,60 17,50 22,00 26,00 33,50

FORMAT
(mm) 75 x 105 65 x 95 60 x 95 54 x 86

GRUBOŚĆ
(mikrony) 80 100 125 150 175 250 80 100 125 175 200 250 60 80 100 125 150 175 200 250 80 125 150

CENA OPAK.
100 SZT. 9,50 11,60 15,40 20,00 22,80 29,80 7,50 9,10 11,50 15,10 20,00 25,00 6,30 6,90 8,10 9,40 12,20 13,90 16,90 20,20 5,15 7,35 9,60

Nowatorskie wykończenie antystatyczne. Zapomnij o tradycyjnych 
trudnościach z umieszczeniem kartki papieru w zwykłej folii.

offilam 330
•	 laminator biurowy do laminacji na gorąco  

i na zimno
•	 regulator doboru temperatury do grubości  

folii laminacyjnej
•	 funkcja cofania umożliwiająca wycofanie  

źle włożonej folii
•	 dioda sygnalizująca osiągnięcie  

temperatury roboczej
•	 maksymalna grubość folii laminacyjnej  

250 mic
•	 technologia 4 gorących wałków  

- brak  konieczności stosowania carriera
•	 szerokość laminacji 330 mm (A3+)
•	 prędkość laminacji 480 mm/min
•	 czas nagrzewania 3 min

34900
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Laminatory Sky Photo 230 / 330 
•	 laminatory idealne do laminacji zdjęć
•	  funkcjonalny panel sterowania
•	  dobór temperatury do grubości folii laminacyjnej
•	  laminacja na gorąco lub na zimno
•	  funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
•	  dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
•	  grubość folii laminacyjnej 75-250 mic
•	  technologia gorących wałków - brak  konieczności  

stosowania carriera
•	  szerokość laminacji 230 / 330 mm (A4+ / A3+)
•	  prędkość laminacji 300 mm/min
•	  wymiary: Sky Photo 230 - 101x352x147 mm
•	                  Sky Photo 330 - 120x475x185 mm

53000  /  79000

Laminator Sky  350
•	 profesjonalny laminator z możliwością laminacji zdjęć
•	 nowoczesny układ sterujący
•	 wyświetlacz ciekłokrystaliczny
•	 3 funkcje pamięci
•	 dobór temperatury i prędkości laminacji w zależności od 

grubości folii laminacyjnej
•	 laminacja na gorąco lub na zimno
•	 funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
•	 dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
•	 grubość folii laminacyjnej 75 -250 mic
•	 technologia gorących wałków  

- brak  konieczności stosowania carriera
•	 szerokość laminacji 350 mm 
•	 prędkość laminacji 1500 mm/min
•	 wymiary 544x240x117 mm

2.99000 

folie laminacyjnelaminatory

Laminatory H-400 H-450 SMARTLAM 230
OFFILAM  

330
LAMINATOR SKY 

PHOTO 230
LAMINATOR SKY 

PHOTO 330
LAMINATOR SKY 

Alfa 350

Maksymalny format dokumentów A4+ A3+ A4+ A3+ A4+ A3+ A3+

Maksymalna szerokość dokumentów  
(mm)

232 320 230 330 230 330 350

Ilość wałków 2 2 2 4 4 4 6

Max. grubość folii laminacyjnej (mic) 150 150 125 250 250 250 250

Prędkość laminacji mm/min 246 246 280 480 300 300 1500

Laminacja na zimno tak tak nie tak tak tak tak

Laminacja bez carriera tak tak tak tak tak tak tak

Możliwość laminacji zdjęć tak tak tak tak tak tak tak

Wymiary 331x105x83 428x105x83 345x100x75 465x175x90 101x352x147 120x475x185 544x240x117

Cena netto 169,00 249,00 199,00 349,00 530,00 790,00 2990,00

Parametry techniczne laminatorów

Metaliczna folia barwiąca
•	 folia barwiąca do wydruków laserowych  

monochromatycznych i kserokopii
•	 możliwość nadania metalicznego blasku napisom  

i rysunkom
•	 dostępne kolory: złoty, srebrny, niebieski, zielony  

i czerwony
•	 opakowanie:  

arkusze A4 – 25 lub 100 sztuk  
rolki - szer. 20,3 cm/ dł. 30,5 m

Lasernex
•	 białe, syntetyczne tworzywo do wykorzystania w 

większości drukarek laserowych i atramentowych 
•	 świetny materiał na identyfikatory, karty rabatowe,  

legitymacje itp. w połączeniu z folią laminacyjną
•	 grubość 250 mikronów
•	 maksymalna temperatura stosowania 1260C.

Opakowanie   25 arkuszy A4     57,00
Opakowanie 100 arkuszy A4   219,00

Papierowy „carrier“ 
•	 sztywny karton powlekany specjalnym  

tworzywem do wielokrotnego użytku
•	 gwarancja bezpieczeństwa laminowanego  

dokumentu 
•	 możliwość laminacji z marginesem folii  

większym niż 3 mm
•	 lepsza jakość laminacji
•	 długotrwałe utrzymanie czystości wałków  

laminatora 
•	 możliwość laminacji jednostronnej

FORMAT CENA ZA 1 SZT.

A6 3,70

A4 5,00

A3 6,10

Folia laminacyjna sztywna dwustronnie matowa

Folia laminacyjna sztywna jednostronnie matowa

Folia laminacyjna samoprzylepna

FORMAT
(mm)

A3 
(303 x 426)

A4 
(216 x 303)

A5 
(154 x 216)

60 x 95 54 x 86

GRUBOŚĆ
(mikrony) 80 100 125 80 100 125 80 100 125 100 80 100 125

CENA OPAK.
100 SZT. 263,00 306,00 350,00 131,00 153,00 177,00 72,50 78,50 90,00 20,50 16,40 18,50 21,00

FORMAT
(mm)

A3 
(303 x 426)

A4 
(216 x 303)

A5 
(154 x 216)

60 x 95

GRUBOŚĆ
(mikrony) 80 100 125 80 100 125 80 100 125 100

CENA OPAK.
100 SZT. 149,00 172,00 182,00 75,00 86,50 98,50 37,60 47,00 50,00 9,45

FORMAT
(mm)

A3 
(303 x 426)

A4 
(216 x 303)

A5 
(154 x 216)

GRUBOŚĆ
(mikrony) 80 100 125 80 100 125 80 100 125

CENA OPAK.
100 SZT. 189,00 209,00 229,00 95,00 104,00 116,00 47,50 53,00 58,50

arkusze a4  
100 arkuszy jednego koloru 
Cena opak. 61,00
25 arkuszy jednego koloru 
Cena opak. 20,00

rolki
szer. 20,3 cm / dł. 30,5 m 
Cena rolki  44,00

Folia samoprzylepna pozwoli przykleić zalaminowany dokument w dowolnym miejscu.

Folia laminacyjna sztywna matowa jedno lub dwustronnie 
- aby po niej pisać, ścierać, pisać...

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 
wskazujący zaprogramowane 
funkcje.

Sky   350

Sky Photo 230

Sky Photo 330



p
ro

fe
sj

o
n

a
ln

e

p
ro

fe
sj

o
n

a
ln

e

38
katalog produktów ARGO S.A. 2009/2010   ceny netto, bez VAT

39
katalog produktów ARGO S.A. 2009/2010   ceny netto, bez VAT

Surelam 1000 S
•	 profesjonalny laminator rolowy
•	 szerokość laminacji 1000 mm
•	 regulowana prędkość laminacji do 6 m/min 
•	 grubość laminacji do 5 mm
•	 kontrola temperatury
•	 boczne noże tnące liniowo oraz przecinak poprzeczny 

umożliwiający odcięcie zalaminowanych materiałów
•	 płyta w kształcie podkowy jako element grzejny  

z możliwością unoszenia
•	 unikalny system ustawiania i prowadzenia folii rolowej
•	 stojak tworzący stabilna podstawę
•	 wymiary: 604x1260x423 mm

18.50000

Uchwyty do mocowania folii rolowej*
•	 akcesoria do wszystkich typów laminatorów 
•	 możliwość założenia folii rolowej nawiniętej na tuleję  

o średnicy 25, 58, lub 77 mm
* Towar na zamówienie.

Surelam 1000 S

MODEL 
EXCELAM HOT II

SZER. LAM. 
(mm)

WYMIARY
(mm)

MOC
(W)

CENA

355 Q 350 456x546x285 1300 5.980,00

655 Q 650 456x850x285 1800 9.120,00

Excelam Hot II

Excelam 1670 RS

Excelam 1670 rS
•	 nowoczesny, profesjonalny laminator rolowy
•	 zastosowanie: studia reklamowe i zakłady  

produkujące reklamy
•	 naklejanie i laminowanie na płyty do grubości  

12 mm
•	 możliwość laminacji różnorodnych materiałów  

dzięki niezależnemu nagrzewaniu górnego 
i dolnego wałka 

•	 elektroniczne sterowanie prędkości  
oraz programowanie ustawień roboczych

•	 bezkontaktowy czujnik laserowy umożliwiający  
bieżącą regulację temperatury  

•	 wygodny w obsłudze układ regulacji docisku  
wałków i naprężenia folii

•	 maksymalna szerokość laminacji - 1670 mm

36.80000

Wszystkie proponowane przez nas typy i opcje urzą-
dzeń oraz materiałów produkcyjnych charakteryzuje 
znakomity stosunek ceny do jakości i możliwości 
produkcyjnych. Osobom zainteresowanym udziela-
my szczegółowych konsultacji i wysyłamy bezpłatnie 
materiały informacyjne.

W stałej ofercie posiadamy urządzenia dla klientów  
wymagających wydajności przemysłowej. 

profesjonalneprofesjonalne

Trymery Neolt Manual Trim
•	 profesjonalne trymery ręczne
•	 grubość cięcia do 0,8 mm
•	  idealne do przycinania rysunków, zdjęć, plakatów itp. 
•	  rotacyjne ostrze z utwardzanej stali 
•	  listwa dociskowa z przezroczystego tworzywa  

ułatwiająca precyzyjne cięcie
•	  solidna podstawa umożliwiająca  stworzenie  

profesjonalnego stanowiska pracy
•	  wygodny uchwyt do mocowania rolki papieru

Trymery Neolt Electro Trim
•	 profesjonalne trymery elektryczne
•	 grubość cięcia do 0,8 mm
•	 lidealne do przycinania rysunków, zdjęć, plakatów itp. 
•	 rotacyjne ostrze z utwardzanej stali 
•	  listwa dociskowa z przezroczystego tworzywa  

ułatwiająca precyzyjne cięcie
•	  solidna podstawa umożliwiająca  stworzenie  

profesjonalnego stanowiska pracy
•	  pojemnik na ścinki
•	  wygodny uchwyt do mocowania rolki papieru

Model TRIM 100 TRIM 130 TRIM 150 TRIM 200 TRIM 250

Grubość cięcia (mm) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6

Długość cięcia (cm) 100 130 150 200 250

Długość (cm) 124 154 174 224 274

Szerokość (cm) 48 48 48 48 48

Wysokość (cm) 98 98 98 98 98

Wysokość stojaka (cm) 87 87 87 87 87

Waga (kg) 11 14,1 16,1 20,2 25,2

Model ELECTRO TRIM 100 ELECTRO TRIM 130 ELECTRO TRIM 150 ELECTRO TRIM 200 ELECTRO TRIM 250

Grubość cięcia (mm) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6

Długość cięcia (cm) 100 130 150 200 250

Długość (cm) 147 177 197 247 297

Szerokość (cm) 48 48 48 48 48

Wysokość (cm) 101 101 101 101 101

Wysokość stojaka (cm) 87 87 87 87 87

Waga (kg) 24 30 35 46 51

Napięcie 230V/50Hz - 110V/60Hz

* Towar na zamówienie.

* Towar na zamówienie.

Excelam Hot II 355 Q/655 Q
•	 laminator rolowy z gorącymi wałkami pokrytymi  

silikonem
•	 laminacja folią o grubości 32 - 250 mikronów na gorąco 

lub na zimno
•	 szczelina robocza regulowana - do 5 mm - umożliwiająca 

naklejanie na karton piankowy
•	 przełącznik zmiany kierunku pracy
•	 laserowy czujnik pomiaru temperatury
•	 mikroprocesorowa kontrola temperatury i szybkości pracy
•	 nowoczesny panel sterowania z wyświetlaczem ciekłokry-

stalicznym
•	 wygodny w obsłudze układ regulacji docisku wałków  

i naprężenia folii
•	 maksymalna prędkość laminacji 1,6 m/min

Wysięgniki
•	 wyposażenie opcjonalne laminatorów Excelam Hot 
•	 w ofercie wysięgniki umożliwiające stosowanie roli folii  

do średnicy 330 mm

Cena za komplet    9600

W ofercie ponad 40 modeli 
trymerów ręcznych i 
elektrycznych, o grubości 
cięcia od 0,8 do 30 mm i 
długości cięcia od 75 do 
520 (!) cm oraz specjalne 
urządzenia do cięcia 
materiałów typu kartony 
piankowe.
* Towar na zamówienie.
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Gilotyna G08
•	 podręczna gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
•	 przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
•	 ergonomiczny uchwyt 
•	 na blatach roboczych standardowe szablony formatów
•	 precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
•	 jednorazowe cięcie do 7 kartek 70 g
•	 długość cięcia: 320 mm 
•	 wymiary 568x180x158 mm

9800

Gilotyna G35L
•	 podręczna gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
•	 przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
•	 ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
•	 na blatach roboczych standardowe szablony formatów
•	 laserowy system pozycjonowania linii cięcia
•	 funkcjonalny worek na ścinki
•	 jednorazowe cięcie do 12 kartek 70 g
•	 długość cięcia: 420 mm
•	 wymiary 795x290x212 mm

31900

Gilotyna G30L
•	 podręczna gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
•	 przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
•	 ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
•	 na blatach roboczych standardowe szablony formatów
•	 laserowy system pozycjonowania linii cięcia
•	 funkcjonalny worek na ścinki
•	 jednorazowe cięcie do 12 kartek 70 g
•	 długość cięcia: 320 mm
•	 wymiary 631x290x212 mm

26900

gilotyny JlSgilotyny

Gilotyna JLS 298 a3
•	 profesjonalna gilotyna biurowa
•	 wygodna dźwignia do cięcia papieru
•	 rączka z korbą umożliwiającą ustawienie 

odpowiedniego docisku papieru
•	 niewielkie rozmiary
•	 długość cięcia 420 mm
•	 tnie jednorazowo do 400  kartek 70g
•	 wymiary blatu: 425x550 mm

1.39500

Gilotyna JLS 298 a4
•	 profesjonalna gilotyna biurowa
•	 ręczny system docisku papieru
•	 rączka z korbą ułatwiającą cięcie papieru
•	 niewielkie rozmiary
•	 długość cięcia 310 mm
•	 tnie jednorazowo do 400  kartek 70g
•	 wymiary blatu: 330x380 mm

79500

Wygodna korba umożliwiająca 
ustawienie odpowiedniego 
docisku papieru.

Paper Cutter a3
•	 gilotyna biurowa z automatycznym  

systemem docisku papieru
•	 na blatach roboczych standardowe  

szablony formatów
•	 jednorazowe cięcie do 12 kartek 70g
•	 cięcie kartonu i cienkiej blachy
•	 długość cięcia: 420 mm
•	 wymiary blatu: 460x380 mm

29900

Paper Cutter a4
•	 gilotyna biurowa z automatycznym  

systemem docisku papieru
•	 na blatach roboczych standardowe  

szablony formatów
•	 jednorazowe cięcie do 12 kartek 70g
•	 cięcie kartonu i cienkiej blachy
•	 długość cięcia: 310 mm
•	 wymiary blatu: 310x250 mm

24900

Gilotyny JLS to profesjonalne urządzenia  
w atrakcyjnej cenie. Tną jednorazowo do 

400 kartek
Doskonale sprawdzą się  

w profesjonalnych  punktach usługowych.

Wygodna rączka 
ułatwiająca przeno-
szenie urządzenia.

System laserowego 
pozycjonowania
 linii cięcia.

Funkcjonalny 
worek na ścinki 
papieru.

Stalowy blat roboczy 
ze standardowymi 
szablonami for-
matów.

Precyzyjny ogranicznik papieru 
do regulowania wymiarów 
cięcia.
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Kobra 360 EM

Kobra 360 A

Kobra 460 A

Gilotyny kobra
•	 gilotyny biurowe z ręcznym systemem docisku papieru
•	 Super Cut System - system cięcia oparty na nożach ze stali 

węglowej
•	 osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy  
•	 ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy zapewniający 

komfort pracy
•	 na blatach roboczych standardowe szablony formatów
•	 precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
•	 długość cięcia: 360/460 mm

kobra 360 EM
•	 jednorazowe cięcie do 15-20 kartek 70g
•	 wymiary blatu: 400x300 mm

35500

kobra 360 a
•	 jednorazowe cięcie do 25-30 kartek 70g
•	 wymiary blatu: 400x300 mm

68000

kobra 460 a
•	 gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku 

papieru
•	 Super Cut System – system cięcia oparty na nożach ze stali 

węglowej
•	 osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy  
•	 ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy zapewniający 

komfort pracy
•	 na blatach roboczych standardowe szablony formatów
•	 precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
•	 jednorazowe cięcie do 30 kartek 70g
•	 długość cięcia: 460 mm
•	 wymiary blatu: 355x500 mm

1.07000

Gilotyny rC Systems
Gilotyny biurowe i introligatorskie z dociskiem ręcznym lub automatycz-
nym, tną bez wysiłku jednorazowo nawet do 600 arkuszy!  Wyposażone w 
przezro czyste osłony, zapewnia jące bezpie czeń stwo pracy oraz ergonomi-
czny uchwyt przeciw  po ślizgo wy.  Na blatach robo czych znajdują się stan-
dardowe szablony formatów oraz precyzyjny ograni cznik do regulowania 
wymiarów cięcia. Bezpie czeństwo, wygoda pracy i atrakcyjność wzornictwa 
zostały potraktowane przez producenta absolutnie bezkompromisowo.

RC 363
360 mm

RC 361
360 mm

RC 321
325 mm

RC 331
330 mm

gilotyny RC Systemsgilotyny  kobra

SUPEr CUT SYSTEM
- precyzja i wytrzymałość
Wszystkie gilotyny KOBRA zostały wyposażone w specjalny system cięcia nazwa-
ny przez producenta  „Super Cut System” SCS opiera się na nożach wykonanych 
z wyjątkowo trwałej,  specjalnie utwardzanej stali węglowej, zaostrzonych pod 
kątem 65° zapewniających najwyższą jakość cięcia.  W rezultacie, standard wyko-
nania gilotyn Kobra, pozwala na cięcie materiałów z wysoką dokładnością, przez 
wiele lat. 

rC 361
•	 gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
•	 przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy  
•	 ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
•	 na blatach roboczych standardowe szablony formatów
•	 precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
•	 jednorazowe cięcie do 30 kartek 70g
•	 długość cięcia: 360 mm
•	 wymiary blatu: 440x300 mm

45000

rC 363
•	 gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku  

papieru
•	 system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
•	 przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy 
•	 ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
•	 na blatach roboczych standardowe szablony formatów
•	 precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
•	 jednorazowe cięcie do 30 kartek 70g
•	 długość cięcia: 360 mm
•	 wymiary blatu: 440x300 mm

61000

rC 321
•	 gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru 
•	 przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy 
•	 ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
•	 na blatach roboczych standardowe szablony formatów
•	 jednorazowe cięcie do 7 kartek 70g
•	 długość cięcia: 325 mm
•	 wymiary blatu: 325x190 mm

19500

rC 331
•	 nowoczesna gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku 

papieru 
•	 przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy 
•	 ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
•	 na blatach roboczych standardowe szablony formatów
•	 jednorazowe cięcie do 15 kartek 70g
•	 długość cięcia: 330 mm
•	 wymiary blatu: 330x232 mm

29500
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gilotyna RC 380 SE
380 mm  
ręczny docisk papieru

gilotyna RC 440 S
440 mm

gilotyna RC 380 C
380 mm  
automatyczny docisk papieru

gilotyna RC 440 C
440 mm

GILoTYNY rC 380
•	 gilotyny biurowe 
•	 przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy  
•	 ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
•	 na blatach roboczych standardowe szablony formatów
•	 precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
•	 długość cięcia: 380 mm

rC 380 SP 
•	 ręczny docisk papieru
•	 jednorazowe cięcie do 30 kartek 70g
•	 wymiary blatu: 330x420 mm

68000

rC 380 SE 
•	 ręczny docisk papieru
•	 jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
•	 wymiary blatu: 430x420 mm

78000

rC 380 SC 
•	 automatyczny system docisku papieru
•	 jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
•	 wymiary blatu: 430x420 mm

96000

rC 380 C 
•	 automatyczny system docisku papieru
•	 zewnętrzna podpórka do papieru 
•	 jednorazowe cięcie do 50 kartek 70g
•	 wymiary blatu: 430x420 mm

1.17000

GILoTYNY rC 440
•	 gilotyny biurowe 
•	 przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy  
•	 ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
•	 na blatach roboczych standardowe szablony formatów
•	 precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
•	 długość cięcia: 440 mm

rC 440 C 
•	 automatyczny system docisku papieru
•	 jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
•	 wymiary blatu: 380x480 mm

1.06000

rC 440 S 
•	 automatyczny system docisku papieru
•	 zewnętrzna podpórka do papieru 
•	 jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
•	 wymiary blatu: 380x480 mm

1.23000

Szablony  
standardowych 
formatów

Dodatkowa pod-
pórka do cięcia 
większych arkuszy

Ergonomiczny
uchwyt

ergonomiczny uchwyt

dopiero opuszczenie 
osłony umożliwia 
cięcie

automatyczny docisk 
papieru 

solidna podstawa  
umożliwia stworzenie 
profesjonalnego  
stanowiska pracy 

regulowany 
ogranicznik formatów 

GILoTYNY rC 465

rC 465  
•	 gilotyna profesjonalna z automatycznym systemem  

docisku papieru
•	 system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
•	 osłona bezpieczeństwa blokująca dostęp do ostrza
•	 ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
•	 promień świetlny wskazujący miejsce opuszczenia noża
•	 na blacie roboczym standardowe szablony formatów
•	 regulowany ogranicznik formatów
•	 jednorazowe cięcie do 600 kartek 70g
•	 długość cięcia: 465 mm
•	 wymiary blatu: 740x660 mm

5.10000 
rC 465 T
Wersja RC 465 ze stojakiem. 

5.70000

kartek tnie
jednorazowo  600

gilotyna RC 465 T
465 mm

gilotyna RC 710 T
710 mm

kartek tnie
jednorazowo  50

rC 560 S
•	 gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku 

papieru
•	 system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
•	 przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy  
•	 ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
•	 na blatach roboczych standardowe szablony formatów
•	 precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
•	 jednorazowe cięcie do 50 kartek 70g
•	 długość cięcia: 560 mm
•	 wymiary blatu: 720x510 mm

1.80000

kartek tnie
jednorazowo  50

gilotyna RC 560
560 mm 
automatyczny docisk papieru

GILoTYNY rC 710

rC 710
•	 gilotyna profesjonalna z automatycznym systemem docisku 

papieru
•	 system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
•	 przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy 
•	 ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
•	 zewnętrzna podpórka do papieru skalowana w milimetrach
•	 na blacie roboczym standardowe szablony formatów
•	 regulowany ogranicznik formatów
•	 jednorazowe cięcie do 50 kartek 70g
•	 długość cięcia: 710 mm
•	 wymiary blatu: 875x610 mm

2.50000

rC 710 T
Wersja RC 710 ze stojakiem. 

2.99000

gilotyny RC Systemsgilotyny RC Systems

 

Gilotyny introligatorskie z dociskiem automatycznym, tną 
bez wysiłku jednorazowo nawet do 600 arkuszy! 
Wyposażone w przezro czyste osłony, zapewnia jące bezpie-
czeń stwo pracy oraz ergonomi czny uchwyt przeciw  po-
ślizgo wy.



tr
ym

e
ry

tr
ym

e
ry

46
katalog produktów ARGO S.A. 2009/2010   ceny netto, bez VAT

47
katalog produktów ARGO S.A. 2009/2010   ceny netto, bez VAT

Trymer Wallner Ca 100
•	 precyzyjny trymer biurowy
•	 listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
•	 na blacie roboczym standardowe szablony formatów
•	 cięcie papieru w formacie A5
•	 długość cięcia 230 mm
•	 tnie jednorazowo do 10 kartek (80 g/m2)
•	 wielkość blatu 230x155 mm

5800

Trymer Wallner Ca 120 
•	 precyzyjny trymer biurowy
•	 listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
•	 na blacie roboczym standardowe szablony formatów
•	 cięcie papieru w formacie A4
•	 długość cięcia 320 mm
•	 tnie jednorazowo do 10 kartek (80 g/m2)
•	 wielkość blatu 320x155 mm

8800

Trymer Wallner Ca 150
•	 precyzyjny trymer biurowy
•	 listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie  

precyzyjnego cięcia
•	 na blacie roboczym standardowe szablony formatów
•	 cięcie papieru w formacie A3
•	 długość cięcia 460 mm
•	 tnie jednorazowo do 10 kartek (80 g/m2)
•	 wielkość blatu 460x150 mm

10900

Prosty sposób wymiany 
ostrza.

Idealny do cięcia zdjęć.

Rotacyjne ostrze zapewnia 
precyzyjne cięcie.

trymerytrymery wallner

A3 Trymer Rotary

A4 Trymer Rotary

A2 Trymer Rotary

a2 Trymer rotary 

•	 precyzyjny trymer biurowy
•	 łatwo wymienialne ostrze rotacyjne 
•	 ogranicznik papieru do regulowania wymiarów cięcia
•	 listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie  

precyzyjnego cięcia
•	 na blacie roboczym standardowe szablony formatów
•	 cięcie papieru w formacie A2
•	 długość cięcia 670 mm
•	 tnie jednorazowo do 12 kartek (80 g/m2)

    41000

 

a3 Trymer rotary  

•	 precyzyjny trymer biurowy
•	 łatwo wymienialne ostrze rotacyjne 
•	 ogranicznik papieru do regulowania wymiarów cięcia
•	 listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie 

precyzyjnego cięcia
•	 na blacie roboczym standardowe szablony  

formatów
•	 cięcie papieru w formacie A3
•	 długość cięcia 480 mm
•	 tnie jednorazowo do 15 kartek (80 g/m2)

    34900

a4 Trymer rotary 

•	 precyzyjny trymer biurowy
•	 łatwo wymienialne ostrze rotacyjne 
•	 ogranicznik papieru do regulowania wymiarów cięcia
•	 listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie  

precyzyjnego cięcia
•	 na blacie roboczym standardowe szablony formatów
•	 cięcie papieru w formacie A4
•	 długość cięcia 360 mm
•	 tnie jednorazowo do 15 kartek (80 g/m2)

    27500

trymer Kobra 1300 R

trymer Kobra 1000 R

kobra 1000 r
•	 profesjonalny trymer z automatycznym dociskiem papieru
•	 tnie: papier, folię, kalkę, filmy, fotografie, karton 
•	 rotacyjne samoostrzące się ostrze 
•	 nóż wykonany ze specjalnie utwardzanej  

stali węglowej
•	 przezroczysta listwa dociskowa umożliwia  

precyzyjne cięcie 
•	 specjalne zagłębienie w blacie pozwalające  

na umieszczenie rolki papieru
•	 na blacie roboczym standardowe szablony formatów
•	 długość cięcia 1000 mm
•	 grubość ciecia 0,8 mm

    70000

kobra 1300 r
•	 profesjonalny trymer z automatycznym dociskiem papieru
•	 tnie: papier, folię, kalkę, filmy, fotografie, karton 
•	 rotacyjne samoostrzące się ostrze 
•	 nóż wykonany ze specjalnie utwardzanej  

stali węglowej
•	 przezroczysta listwa dociskowa umożliwia  

precyzyjne cięcie 
•	 specjalne zagłębienie w blacie pozwalające  

na umieszczenie rolki papieru
•	 na blacie roboczym standardowe szablony formatów
•	 długość cięcia 1300 mm
•	 grubość cięcia 0,8 mm

    85000
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Trymer EZ-320
•	 trymer podręczny
•	 możliwość uzyskania 4 różnych linii cięcia: prostej, falistej, 

perforowanej lub bigowanej
•	 listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego 

cięcia
•	 tnie jednorazowo do 5 kartek
•	 długość cięcia 300 mm

3800

Model trymery EZ 320 A2 Trymer 
Rotary

A3 Trymer 
Rotary

A4 Trymer 
Rotary

Wallner CA 100 Wallner CA 120 Wallner CA 150 Kobra 1000 R Kobra 1300 R

Długość cięcia (mm) 300 670 480 360 230 320 460 1000 1300

Max. Ilość ciętych kartek (80g)  
/ grubość cięcia w mm

5 12 15 15 10 10 10 0,8 mm 0,8 mm

Docisk papieru tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Szablony formatów na blacie tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Ogranicznik papieru nie tak tak tak nie nie nie tak tak

Cena netto 38,00 410,00 349,00 275,00 58,00 88,00 109,00 700,00 850,00

Parametry techniczne trymerów

Gilotyny RC RC 321 RC 331 RC 361 RC 363 RC 380 
SP

RC 380 
SE

RC 380 
SC

RC 380 C RC 440 C RC 440 S RC 560 S RC 465 RC 465 T RC 710 RC 710T

Długość cięcia (mm) 325 330 360 360 380 380 380 380 440 440 560 465 465 710 710

Max. ilość ciętych kartek (70g) 7 15 30 30 30 40 40 50 40 40 50 600 600 50 50

Wymiary blatu roboczego 325x190 330x232 440x300 440x300 330x420 430x420 430x420 430x420 380x480 380x480 720x510 740x660 740x660 875x610 875x610

System docisku ręczny ręczny ręczny
automa-

tyczny
ręczny ręczny

automa-
tyczny

automa-
tyczny

automa-
tyczny

automa-
tyczny

automa-
tyczny

automa-
tyczny

automa-
tyczny

automa-
tyczny

automa-
tyczny

Osłona zabezpieczająca nie nie tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Ogranicznik papieru nie nie tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Szablony formatów na blacie tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Stojak nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak nie tak

Cena netto 195,00 295,00 450,00 610,00 680,00 780,00 960,00 1170,00 1060,00 1230,00 1800,00 5100,00 5700,00 2500,00 2990,00

Parametry techniczne gilotyn rC

Model gilotyny JLS A4 298 JLS A3 298 Paper Cutter A4 Paper Cutter A3 G08 G30L G35L Kobra 360EM Kobra 360 A Kobra 460 A

Długość cięcia (mm) 310 420 310 420 320 320 420 360 360 460

Max. ilość ciętych kartek (70g) 400 400 12 12 7 12 12 15-20 25-30 30

Wymiary blatu roboczego (mm) 330x380 425x550 310x250 460x380 150x320 260x320 260x500 400x300 400x300 355x500

System docisku ręczny ręczny automatyczny automatyczny ręczny ręczny ręczny ręczny ręczny ręczny

Osłona zabezpieczająca tak tak nie nie tak tak tak tak tak tak

Ogranicznik papieru tak tak tak tak nie tak tak tak tak tak

Szablony formatów na blacie tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

System laserowego pozycjonowania 
linii cięcia

nie nie nie nie nie tak tak nie nie nie

Worek na ścinki nie nie nie nie nie tak tak nie nie nie

Cena netto 795,00 1395,00 249,00 299,00 98,00 269,00 319,00 355,00 680,00 1070,00

Parametry techniczne gilotyn

trymery i gilotyny

SRH-BC50 SRH-BC40 SRH-BC30 SRH-BC20 SRH-BC15

Punkty magnetyczne mocujące
•	 czarne lub kolorowe magnesy 
•	 prosty i praktyczny sposób przymocowania dokumentu 

lub notatki do metalowego podłoża
•	 dostępne w pięciu rozmiarach 
•	 opakowanie typu blister
•	 w każdym opakowaniu magnesy w różnych kolorach
•	 ilość magnesów w opakowaniu zależna od rozmiaru
•	 dostępne w wersji mix kolorów (typ SRH) oraz czarnej 

(typ SRH-BC)

TYP ŚREDNICA (mm) ILOŚĆ W OPAK CENA ZA OPAK.

SRH-15 15 10 4,70

SRH-20 20 6 4,70

SRH-30 30 5 4,70

SRH-40 40 4 4,70

SRH-50 50 3 4,70

Punkty magnetyczne mix kolorów

TYP ŚREDNICA (mm) ILOŚĆ W OPAK CENA ZA OPAK.

SRH-BC15 15 10 4,70

SRH-BC20 20 6 4,70

SRH-BC30 30 5 4,70

SRH-BC40 40 4 4,70

SRH-BC50 50 3 4,70

Punkty magnetyczne czarne

Wizytowniki stojące
•	 funkcjonalne wizytowniki stojące 
•	 przezroczyste, sztywne tworzywo typu plexi 
•	 wygodna, składana podstawka
•	 zastosowanie: konferencje, przyjęcia okolicznościo-

we, szkolenia, przygotowanie wystaw i ekspozycji, 
umieszczanie napisów informacyjnych, cen, etykiet 
itp. 

•	 dostępne w trzech rozmiarach 

SYMBOL WYMIARY (mm) ILOŚĆ W OPAK. CENA ZA OPAK.

SRD 516 80 x 57 36 81,00

SRD 517 100 x 67 24 70,80

SRD 527 200 x 80 12 38,40

Wizytownik stojący 
SRD 516

Wizytownik stojący 
SRD 527

Wizytownik stojący 
SRD 517

akcesoria

EZ-320

SRH-50 SRH-40 SRH-30 SRH-20 SRH-15
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CT 123 - Identyfikator
•	 identyfikator z przezroczystego, sztywnego  

tworzywa
•	 zaczep w formie klipsa sprężynującego i agrafki
•	 w komplecie kartonik z wydrukowaną ramką
•	 format 57x90 mm
•	 opakowanie 50 sztuk

 Cena opakowania    3100

PLM

PLD PLM

PLD - kieszonka
•	 kieszonka z elastycznej,  

przezroczystej folii
•	 otwarta od góry
•	 wycięcie do założenia paska z klipsem 

np. CT 210
•	 wymiary:   wewnętrzny 106x63 mm 

         zewnętrzny 108x77 mm
•	 opakowanie 50 sztuk

   Cena opakowania    1450

PLM - kieszonka 
•	 kieszonka z elastycznej,  

przezroczystej folii
•	 otwarta z boku 
•	 wycięcie do założenia paska z klipsem 

np. CT 210
•	 wymiary:   wewnętrzny 86x50 mm 

         zewnętrzny 92x60 mm
•	 opakowanie 50 sztuk

 Cena opakowania    1450

Holder z klipsem
•	 sztywna osłona do kart plastikowych i wizytówek
•	 pasek plastikowy z metalowym klipsem mocującym CT 210
•	 wymiary holderu:   wewnętrzny 90x56 mm 

      zewnętrzny 92x59 mm
Opakowanie 50 szt.    8300

Holder bez taśmy
•	 przezroczyste tworzywo typu plexi zapewnia trwałość 

identyfikatorów
•	 doskonałe zabezpieczenie identyfikatora przed uszko-

dzeniem
•	 zastosowanie: wygodna kieszonka na karty plastikowe, 

magnetyczne, lub kontroli dostępu
•	 wymiary holderu:   wewnętrzny 90x56 mm 

      zewnętrzny 92x59 mm
Opakowanie 50 szt.    4200

Holder z taśmą
•	 sztywna osłona do kart plastikowych i wizytówek
•	 taśma szerokości 8 mm w kolorze niebieskim  

lub czarnym
•	 wymiary holderu:   wewnętrzny 90x56 mm 

      zewnętrzny 92x59 mm
Opakowanie 50 szt.    6700

Holder typ k - karta
•	 sztywna osłona do identyfikatorów, kart plastikowych  

i wizytówek
•	 max. wymiar dokumentu: 88x53,8 mm

Opakowanie 50 szt.    5500

Holder typ L - legitymacja
•	 sztywna osłona do dokumentów typu legitymacja szkolna
•	 max. wymiar dokumentu: 75x103 mm

Opakowanie 50 szt.    6500

Holder typ P – przepustka
•	 sztywna osłona z zastosowaniem np: przepustki wojsko-

we, karty informacyjne
•	 max. wymiar dokumentu: 110x70 mm

Opakowanie 50 szt.    7500

Taśma do holderów
•	 szerokość 8 mm
•	 zaczep w formie klipsa
•	 zastosowanie do wszystkich typów holderów
•	 dostępne kolory: czarny i niebieski

Opakowanie 50 szt.    3900

Holder z taśmą

Holder z klipsem

Holder typ K

Holder typ L

Holder typ P

Taśma do holderów

klips CT 905
•	 metalowy klips typu 

„szelka“
•	 pasek z matowego  

tworzywa
•	 plastikowy zatrzask
•	 opakowanie 100 sztuk
 
 

Cena opakowania  4600  

klips CT 218
•	 metalowy klips spręży-

nujący z agrafką
•	 mocowany na plastiko-

wej płytce samoprzy-
lepnej

•	 opakowanie 100 sztuk
 
 

Cena opakowania  4600

klips CT 211
•	 metalowa „żabka”  

z paskiem 
•	 pasek z mocnego, mato-

wego tworzywa 
•	 plastikowy zatrzask
•	 opakowanie 100 sztuk
 
 

Cena opakowania  4200

klips CT 210
•	 metalowa „żabka”  

z paskiem 
•	 pasek z mocnego, prze-

zroczystego tworzywa 
•	 metalowy zatrzask
•	 opakowanie 100 sztuk 

 

Cena opakowania  4600

klips CT 710 P
•	 plastikowy klips  

z paskiem 
•	 pasek z matowego  

tworzywa 
•	 plastikowy zatrzask
•	 dostępne kolory: biały, 

niebieski i czerwony
•	 opakowanie 100 sztuk

Cena opakowania  4200

CT 123

identyfikacjaidentyfikacja
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Dziurkacz HP2-300 

zszywaczedziurkacze 

Dziurkacz szczelinowy
•	 dziurkacz  szczelinowy do wykonywania podłużnych otworów 
•	 otwory kształtem odpowiadające klipsom do identyfikatorów  

CT 210, CT 211, CT 710, CT 905
•	 funkcjonalny pojemnik na ścinki
•	 wielkość otworu: 13x4 mm

6900 

Dziurkacz szczelinowy z prowadnicą
•	 prowadnica umożliwiająca precyzyjne wykonanie otworu 

zawsze w tym samym miejscu
•	 regulowana odległość otworu od krawędzi papieru
•	 kształt otworu umożliwia zawieszenie zalaminowanego doku-

mentu lub opakowania typu blister
•	 wielkość otworu: 25x7,5x4,4 mm

9800

Dziurkacz 
bez prowadnicy

Wycinak 
wielofunkcyjny

Wycinak wielofunkcyjny
•	 urządzenie do dziurkowania papieru lub plastikowych okładek
•	 trzy funkcje: tradycyjny dziurkacz, dziurkacz szczelinowy  

i zaokrąglacz narożników
•	 możliwość wykonania: okrągłych otworów (1/4’’) w kartkach  

wpinanych do segregatorów
•	 możliwość wykonania podłużnych szczelin (3x14 mm) odpo-

wiednich do identyfikatorów 
•	 zaokrąglanie narożników
•	 dziurkowanie do 20 kartek papieru (A4/80g) jednocześnie  

lub 1 plastikowej okładki (1 mm) 
•	 ruchoma listwa ułatwiająca precyzyjne ustawienie miejsca  

wykonania otworów lub zaokrąglenia narożników 
•	 funkcjonalny pojemnik na ścinki

12000

ZSZYWaCZE arCHIWIZaCYJNE
•	 zszywacze archiwizacyjne o ergonomicznym kształcie
•	 antypoślizgowa podstawa zapewniająca stabilność pracy
•	 wyprofilowane ramię poprawiające komfort pracy
•	 ogranicznik głębokości papieru pozwalający  na precyzyjne 

ustalenie miejsca zszywania
•	 metalowy magazynek na różnego rodzaju zszywki o wymia-

rach zróżnicowanych zależnie od ilości łączonych kartek

Zszywacz LETaCk  HS-100 
•	 zszywa jednorazowo do 100 kartek.
•	 pojemność: 100 zszywek
•	 maksymalna głębokość zszywania 50 mm
•	 wymiary: 288x78x176 mm

6900

Zszywacz LETaCk HS-260 
•	 zszywa jednorazowo do 260 kartek.
•	 pojemność: 130 zszywek
•	 maksymalna głębokość zszywania 50 mm
•	 wymiary: 360x95x268 mm

10900

TYP 
ZSZYWEK

ILOŚĆ ZSZYWANYCH
KARTEK

ILOŚĆ W OPAK. CENA OPAK.

8 2 - 50 1000 2,90

10 50 - 70 1000 3,20

13 50 - 100 1000 3,70

15 50 - 140 1000 4,10

17 90 - 160 1000 6,10

24 180 - 260 1000 9,20

Zszywki

Zszywki

LETACK HS-260

LETACK HS-100

Dziurkacz HP4-360

HP2-300 
•	 dziurkacz dwuotworowy 
•	 jednorazowe dziurkowanie do 300 kartek

37000 

HP2-520 
•	 dziurkacz dwuotworowy 
•	 jednorazowe dziurkowanie do 520 kartek
•	 jednorazowe dziurkowanie do 32 mm  

łącznej grubości

54000 

HP4-360
•	 dziurkacz czterootworowy
•	 jednorazowe dziurkowanie do 360 kartek

79000

DZIUrkaCZE arCHIWIZaCYJNE
•	 funkcjonalne dziurkacze archiwizacyjne
•	 przekładnia pozwalająca na dziurkowanie bez wysiłku,  

w zależności od modelu do 520 kartek papieru jednorazowo
•	 regulowana odległość dziurek od krawędzi papieru
•	 listwa zatrzaskowa ze standardowymi formatami papieru od 

B6 do A3 
•	 precyzyjne ustalenie miejsca wykonania otworów dzięki 

ruchomej listwie zatrzaskowej
•	 łatwo dostępny pojemnik na „confetti“

Możliwość precyzyjnego  
ustalenia miejsca  
zszywania.

Ogranicznik głębokości 
papieru.

Przełącznik blokujący 
funkcję zszywania.

Dziurkacz
z prowadnicą
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Tester 328 professional
•	 profesjonalny tester banknotów
•	 trzy funkcje zintegrowane w jednym urządzeniu
•	 świetlówka UV (4 W) do sprawdzania elementów 

widocznych w ultrafiolecie
•	 lampa biała do weryfikacji znaków wodnych
•	 szkło powiększające do odczytywania mikrodruków

12900

Tester MD 108
•	 najpopularniejszy na rynku  

tester banknotów
•	 świetlówka UV (4 W)

6400

Tester MD 188
•	 tester banknotów
•	 świetlówka UV (4 W)
•	 trwała, masywna obudowa 
•	 osłona zabezpieczająca

6800
Tester MD 1785
•	 profesjonalny tester banknotów stosowany przez banki
•	 dwie świetlówki o podwyższonej mocy - 6 W
•	 świetlówka ultrafioletowa oraz biała do sprawdzania 

znaków wodnych
•	 możliwość stosowania tego modelu w dowolnych 

warunkach otoczenia dzięki sile emitowanego światła 

12300

TESTER ŚWIETLÓWKA CENA ZA SZT.

MD-1785 świetlówka 6 W biała 17,50

MD-1785 świetlówka 6 W UV 17,50

MD-328
MD-108
MD-188
MD-118

świetlówka 4 W UV 16,00

MD-328 żarówka 12 W biała 6,50

Świetlówki i żarówki do testerów

tester MD 188

tester MD 108

tester MD 328

tester MD 1785

Tester MD 118
•	 podręczny tester banknotów
•	 świetlówka ultrafioletowa (4 W) połączona z tradycyjną 

latarką
•	 zasilanie bateryjne - cztery baterie  „paluszki”
•	 funkcjonalny klips mocujący

5900

Tajnopis
•	 flamaster piszący w sposób widoczny wyłącznie w świe-

tle lampy ultrafioletowej

1150

Zestaw Security
•	 tester banknotów MD-118
•	 tajnopis

6900

Tajnopis

tester MD 118

testeryzaokrąglacze narożników
Zaokrąglacz narożników aE-1
•	 profesjonalne urządzenie do zaokrąglania narożników  

o dużej wytrzymałości 
•	 możliwość estetycznego  wykończenia wszelkich zala-

minowanych druków oraz kartonu, papieru, fotografii, 
notesów, kalendarzy, a nawet cienkiej blachy alumi-
niowej

•	 trzy wymienne noże, pozwalające na wybór promienia 
zaokrąglenia: 1/8 cala (3,5 mm), 1/4 cala (6 mm) i 3/8 
cala (10 mm)

•	 ergonomiczna przekładnia usprawniająca pracę 
•	 blat roboczy z prowadnicami
•	 funkcjonalna szufladka na ścinki
•	 pojemnik do przechowywania wymiennych wkładów
•	 jednorazowo zaokrągla do 100 kartek

52500

Zaokrąglacz narożników aE-3
•	 mały zaokrąglacz w plastikowej obudowie
•	 funkcjonalny pojemnik na ścinki 
•	 możliwość zaokrąglania narożników pojedynczych arku-

szy papieru, zdjęć,kartek pocztowych itp.
•	 w ofercie dwa modele: 

typ AE-3S promień zaokrąglania 5 mm 
typ AE-3L promień zaokrąglania 10 mm

2200

Wymienne noże do zaokrąglacza aE-1

Prowadnica do zaokrąglacza aE-1
•	 możliwość precyzyjnego wykonania półokrągłych otwo-

rów do zawieszek w kalendarzach - nóż D21
•	 możliwość precyzyjnego wykonania okrągłych otworów 

pojedyńczych lub podwójnych o średnicy odpowiedniej 
do segregatorów - nóż D6

•	 łatwy montaż

Cena prowadnicy bez noży 14000

AE-1

Prowadnica do zaokrąglacza AE-1

mocny korpus  
-  zapewnia stabilność

pojemnik na ścinki 
- gwarancja porządku

pojemnik na zapasowe 
wkłady z ostrzami  
oraz klucze imbusowe  
- wszystko w jednym 
miejscu

D6D21LMS

AE-3S 
5 mm

AE-3L 
10 mm

Cięcie nożem o promieniu: AE-3S

AE-3L

Wszystkie oferowane testery 
przystosowane są
do sprawdzania EURO

SYMBOL NOŻA PROMIEŃ ZAOKRĄGLENIA CENA ZA SZT.

S promień 1/8’’ (3,5 mm) 35,00

M promień 1/4’’ (6 mm) 35,00

L promień 3/8’’ (10 mm) 35,00

D21

promień 13/16”, (21 mm) 
do wycinania otworu 
półokrągłego na 
zawieszkę do kalendarza 

75,00

D6
średnica 1/4”, (6 mm) 
do wykonywania  
okrągłych otworów 

53,00

Cięcie nożem o promieniu:

3,5 mm 6 mm 10 mm
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szafki na kluczeapteczki, kasetki

Zawieszki do kluczy

Zawieszki
•	 różnokolorowe, plastikowe zawieszki do kluczy
•	 zabezpieczone przezroczystą folią okienko do 

wpisania numeru pomieszczenia
•	 opakowanie 100 sztuk

Opakowanie 100 sztuk     2700

Szafka HF 200C-22k
•	 metalowa szafka na klucze
•	 kolor szary
•	 22 miejsca na klucze
•	 zamek na klucz
•	 w komplecie 20 zawieszek na klucze
•	 wymiary: 200x150x78 mm

7900

Szafka HF550T-50k 
•	  metalowa szafka na klucze ze szklanymi drzwiczkami
•	  kolor jasnopopielaty
•	  50 miejsc na klucze
•	  zamek cylindryczny 
•	  w komplecie 60 zawieszek do kluczy
•	  wymiary: 550x380x80 mm 

18900

Szafka HF250N-32k
•	 metalowa szafka na klucze
•	 kolor szary
•	 32 miejsca na klucze
•	 zamek na klucz
•	 w komplecie 40 zawieszek na klucze
•	 wymiary: 250x200x78 mm

8900

Szafka na klucze ewakuacyjne 
HF150T-3k
•	  metalowa szafka do przechowywania do 3 kluczy 

ewakuacyjnych
•	  zamek na klucz 
•	  kolor czerwony
•	  wymiary 150x120x80 mm

3900

Szafka HF300C-52k
•	 metalowa szafka na klucze
•	 kolor szary
•	 52 miejsca na klucze
•	 zamek na klucz
•	 w komplecie 60 zawieszek na klucze
•	 wymiary: 300x230x78 mm

9500

Szafka HF300C-100k
•	 metalowa szafka na klucze
•	 kolor szary
•	 100 miejsc na klucze
•	 zamek na klucz
•	 w komplecie 100 zawieszek na klucze
•	  wymiary: 300x230x78 mm

14900

apteczka aP 2/S 
ze szklanymi drzwiczkami
•	 metalowa apteczka ze szklanymi drzwiczkami 
•	 kolor jasnopopielaty
•	 dwie półki
•	 wymiary 350x420 mm

14900

kasetka na pieniądze HF-M300a 
•	  metalowa kasetka na pieniądze  

o zaokrąglonych brzegach
•	  zamykana na klucz 
•	  funkcjonalne przegródki na monety i banknoty 
•	  wygodny uchwyt do przenoszenia kasetki
•	  dostępne kolory: czerwony i niebieski
•	  wymiary: 300x240x90 mm

5900

apteczka HF072b
•	  metalowa szafka zamykana na klamrę
•	  funkcjonalny rozkład półek
•	  wygodny uchwyt do przenoszenia apteczki
•	  kolor biały – na drzwiczkach biały krzyż na zielo-

nym tle
•	  wymiary: 290x230x80 mm

7800

apteczka HF087
•	  metalowa szafka zamykana na 2 klamry
•	  trzy półki 
•	  wygodny uchwyt do przenoszenia apteczki
•	  kolor biały – na drzwiczkach biały krzyż na zielo-

nym tle
•	  wymiary: 415x350x145 mm

13900

Apteczka HF072B Apteczka HF087 Apteczka AP 2/S
Szafka HF 200C-22K

Szafka HF300C-100K Szafka HF550T-50KSzafka na klucze 
ewakuacyjne  
HF150T-3K

Szafka HF250N-32K Szafka HF300C-52K

nowość nowość

nowość

nowość

nowość

nowość

nowość

Kasetka na pieniądze 
HF-M300A 
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Czerpany

Len

kora

Mozaika

borneo

Granit

Skóra

kratkaPłótno

kamień

kryształ

Linie

Po wydrukowaniu  
najłatwiej pociąć 
wizytówki gilotyną 
lub trymerem 
patrz str. 40-47  

ozdobny karton wizytówkowy
Elegancki tłoczony papier do wydruku wizytówek, zaproszeń, 
menu, certyfikatów, dyplomów.
Oferujemy 10 efektownych faktur w gramaturze 230 g/m2 
w kolorach białym i kremowym do zadruku w drukarkach 
atramentowych. Pozostałe dostępne kolory to kratka w kolorze 
błękitnym i łososiowym, płótno w kolorze miętowym i różowym.

Polecamy karton w gramaturze 220 g/m2: Borneo (faktura skóry 
krokodyla) w kolorach białym i kremowym do zadruku w drukar-
kach atramentowych oraz karton barwiony Granit (stylizowana 
powierzchnia granitu) w kolorze białym i kremowym do zadruku 
w drukarkach laserowych i atramentowych.  
Opakowanie zawiera 20 arkuszy A4.

Dostępny jest także karton satynowany gładki do wydruku w 
drukarkach laserowych i atramentowych w gramaturze 250g/m2 
-  kolory: kremowy - pakowany po 20 ark. A4 i biały - opakowanie 
20 lub 250 ark. 

Opakowanie 20 ark. A4  1090

Opakowanie 20 ark. A4 gładki kremowy 1390

Opakowanie 250 ark A4 gładki biały 9000

Klasyczne tłoczenie przywodzące 
na myśl delikatną tkaninę, dostępne 
w kolorach białym, kremowym, 
miętowym i różowym.

Interesująca faktura nieregularnej 
mozaiki, kolory biały i kremowy.

Delikatnie zarysowana faktura 
drobnej kratki w kolorach białym, 
kremowym, błękitnym i łososiowym.

Charakterystyczna faktura tłoczo-
nych prążków w kolorach białym  
i kremowym.

Delikatna faktura imitująca korę 
młodego drzewa, dostępna w kolo-
rach białym i kremowym.

Faktura naturalnej, wyprawionej skóry, 
dostępne kolory to biały i kremowy.

Wyraźny deseń naturalnego kamienia 
w kolorach białym i kremowym.

Klasyczne tłoczenie kojarzące się  
z grubotkanym płótnem, kolory 
biały i kremowy.

Karton o deseniu naturalnego granitu 
w odcieniach białym i kremowym.

Unikalna faktura regularnych rombów 
w dwóch wersjach kolorystycznych - 
białej i kremowej.

Faktura klasycznego papieru 
czerpanego, dostępna w kolorach 
białym i kremowym.

Niespotykana faktura o wzorze skóry 
krokodyla, kolory biały i kremowy.

220 
g/m2

230 
g/m2

250 
g/m2

galeria papierugaleria papieru

Eleganckie wizytówki, menu, zaproszenia, certyfikaty w kilka minut!

220 
g/m2

230 
g/m2

230 
g/m2

230 
g/m2

230 
g/m2

230 
g/m2

230 
g/m2

230 
g/m2

230 
g/m2

230 
g/m2

230 
g/m2

220 
g/m2

nowość

nowość
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Dyplomy
Łatwo i szybko wydrukuj efektowne dyplomy, podzię-
kowania, świadectwa, gratulacje, nagrody, etc. Wybór 
pomiędzy 170 i 250 g/m2 umożliwia dopasowanie gra-
matury papieru do indywidulnych potrzeb i parametrów 
drukarki.
Dodatkowo w ofercie dyplom Srebro 100 g/m2.

Najlepszy  
do antyramy.
Opakowanie 
25 arkuszy A4.

1590

Opakowanie 
25 arkuszy A4,

2190

Opakowanie 
20 arkuszy A4, 

2190

250 
g/m2

170 
g/m2

100 
g/m2

Do stworzenia profesjonalnych, 
efektownych dyplomów 
wystarczy czarno-biała drukarka!

okładki na Dyplomy
Efektowne okładki do certyfikatów, listów gratulacyjnych, podziękowań. 
Do wyboru cztery kolory: bordowy, zielony, granatowy i czarny  
z ozdobnym,  złotym  sznureczkiem.  Dostępne bez napisu.   
W opakowaniu znajduje się 10 okładek w jednym kolorze. 

okładki Standard
Klasyczne, twarde okładki o fakturze skóry. Opakowanie 10 sztuk 

9000

okładki Elegant
Eleganckie okładki o fakturze skóry, których miękkie wykończenie 
uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnej gąbki. Opakowanie 10 sztuk 

11000

okładki royal
Ekskluzywne, miękkie okładki wykonane z wysokogatunkowej okleiny 
zapewniającej najwyższą jakość tłoczenia i złocenia oraz odpornej na 
ścieranie. Opakowanie 10 sztuk 

14000

Sport 170 g/m2

Orzeł 170 g/m2

Prymus C 170 g/m2Prymus N 170 g/m2 Przedszkolak              170 g/m2

Biret           170 g/m2 Laur 170 g/m2Taniec         170 g/m2

Soplica 170 g/m2

Żyrafa 170 g/m2

Unia 170 g/m2

Celtic 250 g/m2

Pieczęć 170, 250 g/m2Papirus 170, 250 g/m2

Olimpiada 250 g/m2

Cyprys 170, 250 g/m2 Safari 170 g/m2 Verso C 170 g/m2 Verso N 170 g/m2

Antyk 170 g/m2 Arkady niebieskie   170 g/m2 Arkady złote              170 g/m2Arnika 170 g/m2Srebro        100, 170, 250 g/m2 Złoto 170, 250 g/m2

Chaber 170 g/m2

Symbol 170 g/m2

nowość

nowość

nowość

nowość

nowość

nowość
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100 
g/m2

arkusze barwne a4
Najwyższej jakości papier satynowany do wydruku  
eleganckich ofert, korespondencji, cenników, menu, 
zaproszeń, ogłoszeń, raportów, stron tytułowych, 
świadectw, dyplomów, etc. w drukarkach laserowych  
i atramentowych.

Opakowanie - 50 arkuszy jednego wzoru 
gramatura 100 g/m2 

2190

BukietSzampan Drzewo Uczta Carrara * Italia L+marmur  * Hiszpania L+marmur Verona

Anglia Choinka TulipanyJachty  * Marmur rossoItalia L Hiszpania L * Burgund 

VincentManager  * Herold Fala GrecjaItalia R Hiszpania R * Droga * 

Nuty Party UniaNiebo Tęcza Hiszpania R +marmur  * PryzmatRama

Francja JedwabKropleGranit Kieliszki Business

Twoje druki wyglądają 
bezbarwnie?

Wydrukuj potrzebne ma te riały  
na naszych arkuszach. 
DrUkUJ Jak ZaWSZE 

- ZMIEń TYLko PaPIEr!

galeria papierugaleria papieru

* Do wyczerpania zapasów
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Wizytówki
Różnorodne wzory gotowych wizytówek o grama-
turze 216 g/m2. Precyzyjna mikroperforacja umożli-
wia błyskawiczne rozdzielenie wizytówek po 
wydrukowaniu w drukarce laserowej lub atramentowej 
- wystarczy przełamać i gotowe. Na arkuszu A4 
znajduje się 10 wizytówek.

 Opakowanie 20 arkuszy A4 (200 wizytówek)             2190

216 
g/m2

Biuro Rachunkowe Partner

89-678 Konin, ul. Kamieniecka 16/24
tel.: 89 564 55 78,fax: 89 564 55 79,

kom. 699 789 765

Aleksander
Las−Kraszewski
doradca finansowy

Biuro Rachunkowe Partner

Aleksander  
Las-Kraszewski
             doradca finansowy

89-678 konin, ul. kamieniecka 16/24
tel.: 89 564 55 78, , fax: 89 564 55 79

kom. 699 789 765

Leokadia Koniecpolska

Stowarzyszenie Przyjació³ Konina

89-678 Konin, ul. Kamieniecka 16/24
tel.: 89 564 55 78, kom. 699 789 765

Prezes Stowarzyszenia

Italia 

Pryzmat 

Marmur Rosso 

Hiszpania

Grecja 

Fala

Prążki Pergamin

Verona

Unia

Akant

Leonardo

Alhambra

Granada

White Kolumb

galeria papierugaleria papieru

Etykiety CD
Specjalny sposób wykonania etykiet umożliwia ich łatwe umieszczanie  
na płycie CD-DVD bez użycia aplikatora - wystarczy zwykłe pudełko od płyty!

Nazwa Wymiar 
etykiety

Ilość 
etykiet

Rodzaj Przykłady zastosowania Cena za 
opak.

Uni  
CD 116/41

24
matowe Do stosowania w drukarkach  

laserowych, atramentowych.
11,90

50 17,00

Matt 
CD 116/41 12 matowe

Fotograficzna jakość wydruku. 
Najwyższej jakości matowy papier 
do drukarek atramentowych, żywe, 
kontrastowe kolory odporne na 
ścieranie.

10,90

Gloss 
CD 116/41 12 błyszczące

Fotograficzna jakość wydruku. 
Najwyższej jakości błyszczący 
papier do drukarek atramento-
wych, żywe, kontrastowe kolory 
odporne na ścieranie i wilgoć.

19,90

Papier photo CreationStar® 
Wydrukuj wysokiej jakości czarno-białe i kolorowe zdjęcia, obrazy, grafikę oraz 
tekst na oryginalnym szwajcarskim papierze photo CreationStar®. 
Dzięki zastosowaniu wysoko gatunkowego papieru i specjalnej powłoki  
zdjęcia nie stracą na jakości wraz z upływem czasu. 
Dostępny jest w oryginalnych opakowaniach producenta i przeznaczony  
do wydruków w drukarkach atramentowych Epson, Hewlett Packard, Canon, 
Lexmark oraz pozostałych. Poniższy asortyment oferujemy do wyczerpania 
zapasów.

Gramatura Format Rodzaj Ilość ark.  
w opak.

Cena za 
opak.

120 g/m2 A4 matowy, do wydruków  
w wysokiej rozdzielczości, wodo-

odporny

150 40,00 

150 g/m2 A4 błyszczący, rozdzielczość 2880 dpi, 
szybkoschnący

75 35,00 

230 g/m2 A4 błyszczący z mikroporami,  
rozdzielczość 5760 dpi,  

szybkoschnący, wodoodporny

20 25,00 

Polecamy także etykiety Uni A4 w opakowaniu 100 arkuszy  cena 33,00

karty okolicznościowe
Najwyższej jakości papier satynowany 170 g/m2  do 
drukarek laserowych i atramentowych. Stwórz samo-
dzielnie profesjonalne i efektowne zaproszenia, kupony 
rabatowe, gwarancje, bilety. Wykorzystując gotowe sza-
blony tekstowe z programu Galerii Papieru przygotujesz 
potrzebne materiały w kilka minut. Trzy karty na arkuszu 
A4.

Opakowanie 75 sztuk (25 ark. A4)    2190

Karta B    170 g/m2 Karta N    170 g/m2 Karta C    170 g/m2

170
g/m2

Etykiety samoprzylepne 
o kształtach dostosowanych do różnorodnych zastosowań. Wysoka jakość  
papieru i kleju zapewnia komfort użytkowania i bezpieczeństwo drukarek.

Nazwa Wymiar 
etykiety

Ilość etykiet
na arkuszu

Ilość ark.
w opak.

Ilość etykiet
w opak.

Przykłady zastosowania Cena za 
opak.

Uni 5 190 x 58 5
15 75 Segregator o grubo-

ści grzbietu 75 mm
11,90

50 250 17,00

Uni 7 190 x 38 7
15 105 Segregator o grubo-

ści grzbietu 50 mm
11,90

50 350 17,00

Uni 12 96 x 42,3 12
15 180 Korespondencja, 

duże koperty, np. 
B5, B4

11,90

50 600 17,00

Uni 21 70 x 42,4 21
15 315 Korespondencja,  

np. koperty C6, M5

11,90

50 1050 17,00

Uni A4 297 x 210 1
15 15 Uniwersalna,  

nietypowe kształty

11,90

50 50 17,00

Uni 21

Uni 7

Uni CD

Uni 12

Uni 5

Uni A4

Wizytówki 216 g/m2 - dostarczane są w uniwersalnym 
formacie A4, dostosowanym do wszystkich typów drukarek! 

10 sztuk na arkuszu A4. Opakowanie 20 ark. A4 = 200 wizytówek



VESTO

Wieszak na drzwi  PM2P
•	 funkcjonalny wieszak na ubrania
•	 metalowy stelaż umożliwiający 

zawieszenie wieszaka na drz-
wiach (nie utrudnia zamykania 
drzwi)

•	 dwa metalowe haki z okrągłymi 
drewnianymi zakończeniami

•	 wymiary 20x20x36 cm

8800

Wieszak ścienny PM1/2/3/5M
•	 funkcjonalny wieszak na ubrania
•	 metalowy stelaż umożliwiający przykręcenie 

wieszaka do ściany
•	 metalowe haki z okrągłymi drewnianymi zakoń-

czeniami  
(w zależności od modelu 1, 2, 3, 5 haków)

•	 wymiary: 
•	 PM1M - 12x12x26,5 cm  59,00
•	 PM2M - 28x15x27 cm  95,00
•	 PM3M - 38x15x27 cm  139,00
•	 PM5M - 62x15x27 cm 229,00

wieszaki lampy

zegary
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produkty albaprodukty alba

Wieszak stojący 
VESTo
•	 elegancki wieszak na ubrania
•	 metalowa tarcza zasłaniająca wiszące ubrania
•	 drążek na wieszaki o długości 50 cm
•	 6 metalowych wieszaków na ubrania
•	 3 gumowe przeciwpoślizgowe podkładki
•	 dostępne kolory tarczy w połączeniu  

z metalem: metalik, zielony, lawendowy,  
pomarańczowy, różowy

•	 wymiary 50x53x185 cm

74900

Wieszak stojący  
FESTIVaL/FESTY
•	 nowoczesny wieszak na ubrania
•	 FESTIVAL - 5 wieszaków z okrągłymi, drewnianymi zakończeniami 

FESTY - 5 wieszaków z okrągłymi, czarnymi zakończeniami
•	 zintegrowany stojak na parasole
•	 stabilna podstawa
•	 wyjmowany pojemnik na ociekającą wodę
•	 innowacyjne wzornictwo
•	 wymiary: 38x187 cm 
•	 FESTIVAL - Kolor: metal z drewnem 

FESTY - Kolory: pomarańczowy, różowy, czarny, niebieski, zielony, lawendowy

FESTIVAL  25900

FESTY  22500

TIMBY

Wieszak stojący  
TIMbY
•	 wieszak na ubrania
•	 8  poziomych wieszaków z okrągłymi, drewnianymi zakończeniami
•	 zintegrowany stojak na parasole
•	 stabilna podstawa
•	 wyjmowany pojemnik na ociekającą wodę
•	 nowoczesne wzornictwo
•	 kolor: metal z drewnem
•	 wymiary: 38x175 cm

34500

Lampka biurowa 
PoPPINS
•	 nowoczesna lampa na biurko 
•	 ruchome ramię umożliwiające dostosowanie wysokości lampy 
•	 główka pozwalająca na precyzyjne skierowanie światła
•	 stabilna podstawa
•	 świetlówka 11 W
•	 dostępne kolory: szary, lawendowy, zielony, biały, różowy, poma-

rańczowy
•	 wymiary: główka - 37 cm, ramię - 47 cm, podstawa - 23x17 cm

31500

Lampka biurowa 
HaLoX
•	 stylowa lampa na biurko
•	 ruchome ramię umożliwiające dostosowanie odpowiedniej pozy-

cji lampy
•	 główka pozwalająca na precyzyjne skierowanie światła
•	 szkło zabezpieczające żarówkę
•	 halogen 50 W
•	 dostępne kolory: szary, niebieski, czarny
•	 wymiary: 16x9x54 cm

21900

POPPINS

HALOX

Zegar ścienny
HorMUr
•	 zegar wiszący
•	 idealny do pomieszczeń biurowych
•	 precyzyjny mechanizm kwarcowy
•	 duży, wyraźny cyferblat
•	 rodzaj zasilania: bateria
•	 dostępne kolory: metalik, czarny, niebieski,  

zielony, pomarańczowy, różowy, lawendowy
•	 wymiary: średnica - 30 cm, szerokość - 5,5 cm

5800

Zegar ścienny
HorbIG
•	 zegar wiszący
•	 precyzyjny mechanizm kwarcowy
•	 doskonały do otwartych przestrzeni biurowych
•	 duży, wyraźny cyferblat
•	 rodzaj zasilania: bateria
•	 kolor: srebrny - metalik
•	 wymiary: średnica - 38 cm, szerokość - 5 cm

15900

Zegar ścienny ze wskaźnikami pogody
HorMET
•	 zegar wiszący
•	 precyzyjny mechanizm kwarcowy
•	 czarny cyferblat
•	 wskaźnik wilgotności powietrza
•	 wskaźnik temperatury
•	 rodzaj zasilania: bateria
•	 kolor aluminium, czarny
•	 wymiary: średnica - 30 cm, szerokość - 4,5 cm

18500

HORMUR Czarny

HORMET

HORBIG

FESTIVAL

FESTY

nowośćnowość

nowość

Lawendowy

Zielony

Metalik

Pomarańczowy

Niebieski

Różowy



Waga mechaniczna
PrE 1N b/M
•	 praktyczna waga mechaniczna do 1 kg
•	 duża tarcza z precyzyjną skalą
•	 doskonała do ważenia niewielkich listów i przesyłek
•	 dokładność ważenia do 5g 
•	 dostępne kolory: metalik, niebieski
•	 wymiary: waga - 15x13x18 cm 

9500

Nóż do korespondencji 
oULCUT M
•	 funkcjonalny nóż do otwierania listów  

i przesyłek pocztowych
•	 wygodna, ergonomiczna rączka
•	 zakrzywione ostrze 
•	 kolor metalik
•	 wymiary: 24,2x2,3x2,7 cm

1600

Saszetka na korespondecję pocztową 
PoCaIS
•	 błyskawiczny zamek z miejscem na plombę
•	 duże przezroczyste okienko 
•	 mniejsze, przezroczyste okienko adresowe
•	 miejsce na pieczątkę wykończone skórą
•	 wykonane z wodoodpornego nylonu
•	 kolor niebieski
•	 wymiary: 27x4x18,5 cm

2100

Saszetka na korespondecję pocztową 
PoPLaT b/r
•	 błyskawiczny zamek z miejscem na plombę
•	 duże przezroczyste okienko 
•	 mniejsze, przezroczyste okienko adresowe
•	 miejsce na pieczątkę wykończone skórą
•	 wykonane z wodoodpornego nylonu
•	 dostępne kolory: niebieski, czerwony
•	 wymiary:  42x32 cm

2300

Saszetka na korespondecję pocztową
PoCSoU b/r
•	 błyskawiczny zamek z miejscem na plombę
•	 duże przezroczyste okienko 
•	 mniejsze, przezroczyste okienko adresowe
•	 miejsce na pieczątkę wykończone skórą
•	 wykonane z wodoodpornego nylonu
•	 dostępne kolory: niebieski, czerwony
•	 wymiary:  42x5x32 cm

2500

Waga elektroniczna 
PrEICE 2
•	 waga elektroniczna do 2 kg
•	 wygodny blat do ważenia listów i niewielkich przesyłek
•	 duży wyświetlacz cyfrowy
•	 dokładność ważenia do 1g (0-1kg), 2g (1-2kg)
•	 kolor: metalik-czarny
•	 wymiary:  waga - 19x23x10,5 cm,  

 blat  - 19x17 cm,  
 wyświetlacz  - 5x2 cm

25900

akcesoria

Stojak reklamowy
DD5PM / DD5MM
•	 funkcjonalny stojak na foldery, ulotki, materiały promocyjne itp.
•	 DD5PM - 5 półek 1x A4 

DD5MM- 5 półek 2x A4 
•	 stojak mieści 350 arkuszy 80 g/m2
•	 4 kółka z dwoma hamulcami, pozwalają na łatwe przesuwanie stojaka
•	 kolor czarno-srebrny
•	 wymiary:  DD5PM stojak - 34x166x51 cm, półka - 24x33 cm 

  DD5MM stojak - 58x166x51 cm, półka - 48x33 cm

DD5PM  69900

DD5MM  86900

Stojak reklamowy
DDP6
•	 funkcjonalny stojak na foldery, ulotki, materiały promocyjne itp.
•	 6 przegródek dostosowanych do formatu 24x32 cm 
•	 stojak mieści 400 arkuszy 80g/m2
•	 4 przeciwpoślizgowe podkładki, zapewniają stabilność stojaka
•	 kolor czarno-srebrny
•	 wymiary: stojak - 37x148x115 cm, przegródka - 25x14 cm

66900

DD6RT

obrotowy prezenter reklamowy 
DD6rT
•	 funkcjonalny stojak na foldery, ulotki, materiały promocyjne itp.
•	 niewielkie rozmiary
•	 6 przegródek na format 24x32 cm
•	 antypoślizgowa podstawa
•	 możliwość obracania
•	 kolor: chrom
•	 wymiary: stojak - 25x31x51 cm, średnica podstawy - 23 cm,  

szerokość przegródki - 4 cm

39500

prezentacja

Prezenter reklamowy ścienny 
DDTECGM G/M
•	 funkcjonalny prezenter na foldery, ulotki, materiały promocyjne itp.
•	 4 przezroczyste przegródki A4 
•	 dostępne kolory:  szary, metalik
•	 wymiary: prezenter - 29,2x9x67 cm, półka - 21,5x2,1 cm

19900 
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produkty alba produkty alba
nowość nowość

DDTECGM MDDTECGM G

DD5PM 

DD5MM 

DDP6

PREICE 2

DD6RT

Waga elektroniczna 
PrECISIo PoP
•	 waga elektroniczna do 1 kg
•	 wygodny blat do ważenia listów
•	 duży wyświetlacz cyfrowy
•	 dokładność ważenia do 1g
•	 dostępne kolory: lawendowy, szary, pomarańczowy
•	 wymiary:  waga - 18x23x11 cm,  

 blat  - 18x17,5 cm,  
 wyświetlacz  - 5x2 cm

15500PRECISIO POP

POCAIS

POPLAT B/R

POCSOU B/R

OULCUT M

PRE 1N B/M
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A
Akcesoria do laminacji  34-37
Alba lampy biurowe  67
Alba nóż do korespondencji 69
Alba prezentery reklamowe 68
Alba saszetki na korespondecję 69
Alba stojaki reklamowe  68
Alba wagi   69
Alba wieszaki  66
Alba zegary   67
Apteczki   56
B
Barwne arkusze A4  62-63
Bindownice: 
- do grzbietów plastikowych 24-25
- do grzbietów drutowych 32-33
- kanałowe   30
Bindownice 
- tabela danych technicznych  24
C
Compactor  C-500  17
D
Dyplomy   60-61
Dziurkacze archiwizacyjne 52
Dziurkacze szczelinowe  52
E
Etykiety samoprzylepne  65
F
Folie do drukarek  26
Folie do kserokopiarek   26
Folie laminacyjne   34-37
Folie do bindowania  26-27
G
Galeria Papieru  58-65
Gilotyny    40-45
Gilotyny 
- tabela danych technicznych 48
Greenbindery  35
Grzbiety drutowe  32
Grzbiety plastikowe   28
H
Holdery do kart plastikowych 50

I
Identyfikatory  50-51
K
Kartony do opraw  30-31
Karton wizytówkowy  58-59
Karty okolicznościowe  65
Kasetka na pieniądze  56
Kieszonki samoprzylepne 28
Klipsy archiwizujące  29
Klipsy do identyfikatorów 51
Kobra Compactor  17
Kobra gilotyny  38
Kobra niszczarki  4-19
Kobra trymery  44
L
Laminatory biurowe  34-36
Laminatory biurowe 
- tabela danych technicznych 36
Laminatory rolowe   38
Lampy biurowe Alba  67
Lasernex   37
Listwy wsuwane    29
Listwy zatrzaskowe  29
M
Magnetyczne punkty mocujące 56
Materiały eksploatacyjne do :
- bindowania  29-35
- laminacji    24-25
- termobindowania   36
Metaliczna folia barwiąca 25
N
Nadruk metaliczny  25
Niszczarki    4-23
Niszczarki Kobra
- tabela danych technicznych 18-19
Niszczarki Wallner 
- tabela danych technicznych  20
Nóż do korespondencji Alba 69
O
Okładki do bindowania  26-27
Okładki do dyplomów  65
Okładki kanałowe  30
Olej do niszczarek  19

Oprawa drutowa  32-33
Oprawa kanałowa  34
Oprawa ręczna   35
P
Papier photo  65
Półki do niszczarek 14
Prezentery reklamowe Alba 68
Punkty magnetyczne mocujące 49
S
Saszetki na korespondencję Alba   69 
Stojaki reklamowe Alba  68 
Szafki na klucze  57
Świetlówki do testerów  51
T
Tajnopisy   55
Termobindownice  31
Termookładki  31
Testery banknotów  55
Trymery biurowe  46-48
Trymery elektryczne  39
Trymery 
- tabela danych technicznych 48
Trymery ręczne  43-45
U
Uchwyty do laminatorów rolowych 47
W
Wagi Alba   69 
Wallner bindownice  24
Wallner laminatory  34-36
Wallner niszczarki  20-23
Wieszaki Alba  66 
Wizytowniki stojące  49
Wizytówki   64
Wpinki do segregatorów 35
Wycinak wielofunkcyjny 53 
Z
Zaokrąglacze narożników 54
Zawieszki do kluczy  57
Zegary Alba   67 
Zestawy „Security”  51
Zszywacze archiwizacyjne 53
Zszywki    54

Wszystkie urządzenia elektryczne prezentowane w katalogu są przystosowane do zasilania napięciem 230 V. 

Niniejszy katalog jest informacją handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66, ust.1 
Kodeksu Cywilnego. Stanowi on zaproszenie do rokowań handlowych w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

Katalog przeznaczony jest dla szerokiego kręgu dystrybutorów oraz klientów instytucjonalnych.

Wszystkie dane techniczne i wymiary są podane w przybliżeniu. Producent zastrzega sobie możliwość  
wprowadzenia modyfikacji w rozwiązaniach technicznych i wzornictwie.
 
UWAGA ! Wszystkie ceny w katalogu są cenami netto.  Ceny ustalano przy poziomie kursów złotówkowych 
EURO i USD z lipca 2009. Istotne zmiany kursów lub przepisów polskiego prawa mogą być przyczyną zmiany cen.

indeks alfabetyczny

Kobra Cyclone - wielofunkcyjna niszczarka 
przemysłowa umożliwiająca niszczenie do 500 
arkuszy papieru jednocześnie oraz dyskietek, płyt 
CD, kart plastikowych, butelek plastikowych, puszek 
aluminiowych, kartonu i tektury w 5 dostępnych  
rozmiarach ścinek. 

Kobra  Compactor  C-500 - urządzenie kompre-
sujące ścinki papieru, redukując ich pojemność 
4-5 razy w celu zminimalizowania przestrzeni 
przeznaczonej na odpadki. Współpracuje wyłącznie  
z niszczarką Kobra Cyclone.

najlepsze niszczarki 
produkowane 
w Europie

katalog 
2009/2010

Katalog towarów Argo S.A.
dostępny również w wersji elektronicznej 

na www.argo.pl

unikatowe rozwiązanie w technologii niszczenia
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