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Nasz katalog prezentuje wybrane
urządzenia i materiały potrzebne
w każdym biurze. Wąska specjaliza-
cja katalogu i wieloletnie doświadcze-
nie w doborze asortymentu, pozwala-
ją na zaprezentowanie przewodnika
po nowoczesnych, funkcjonalnych,
wysokiej jakości towarach w atrakcyj-
nych cenach.

Trzy pierwsze działy stanowią
odpowiedź na coraz bardziej
powszechną troskę o zabezpieczenie
dokumentów przed zniszczeniem,
wizualne walory prezentacji dokumen-
tów oraz związaną z tym, właściwą
oprawę dokumentów. Pamiętamy
przecież, że wszystko wymaga dobrej
oprawy...

Częste informacje o znalezieniu
poufnych dokumentów w publicznych
miejscach,  z pewnością nie będą
nigdy dotyczyły użytkowników nisz-
czarek dokumentów, prezentowanych
w kolejnym dziale. Szeroki wybór
urządzeń o zróżnicowanych parame-
trach technicznych pozwala zaspoko-
ić wszelkie potrzeby w zakresie nisz-
czenia dokumentów (również opra-
wionych w płótno) i płyt CD.

W dalszej części katalogu pokazu-
jemy urządzenia do cięcia papieru,
identyfikatory oraz całą gamę akceso-
riów, które czynią pracę biurową znacz-
nie łatwiejszą i bardziej efektywną.

Świadomi rosnącej liczby
małych, również domowych biur,
specjalnie oznaczyliśmy ofertę
dedykowaną SOHO - small office,
home office.

Katalog zamyka Galeria Papieru -
znakomite narzędzie marketingowe.

Zapraszamy do zakupów!

Akcesoria do laminacji 9, 44-45
Akcesoria do trymerów elektrycznych 53
Akcesoria do trymerów ręcznych 53
Apteczki 46

Barwne arkusze A4 56-57
Bindownice 11
Bindownice: 
- do grzbietów plastikowych 10-11
- do grzbietów drutowych 12-13
Bindownica kanałowa 18
Bindownica krążkowa 16
Bindownice specjalistyczne 52

Certyfikaty 59

Dyplomy 59
Dziurkacze archiwizacyjne 45
Dziurkacze szczelinowe 44

Etykiety samoprzylepne 60

Foliant 50
Folie do drukarek 42
Folie do kserokopiarek 42
Folie laminacyjne konfekcjonowane 7-8
Folie laminacyjne rolowe 50-51
Folie do bindowania 14
Folie  polipropylenowe 50

Galeria Papieru 54-61
Gilotyny 34-36
Gilotyny 36
Greenbindery 17
Grzbiety drutowe 12, 52
Grzbiety plastikowe 15

Holdery do kart plastikowych 39

Identyfikatory 39

Kartony do opraw 14
Kieszonki samoprzylepne 16
Klipsy archiwizujące 45
Klipsy do identyfikatorów 38
Kobra (niszczarki) 22-30
Kobra (trymery) 37
Krążki do oprawy  Rollabind 16

Laminatory biurowe 4-6
Laminatory 6
Laminatory rolowe 48-50
Lasernex 9
Listwy wsuwane 17
Listwy usztywniające do kalendarzy 17

Magnetyczne punkty mocujące 43
Magic Board 43
Materiały eksploatacyjne do :
- bindowania 14-17

- laminacji 7-8, 51
- termobindowania 21
Metaliczna folia barwiąca 9
Multitester 41

Nadruk metaliczny 9
Niszczarki 31
Niszczarki 22-33
Niszczarki - tabela danych technicznych 32-33

Obcinarka Cutmaster 36
Okładki do bindowania 14
Okładki do dyplomów 59
Okładki kanałowe 19
Olej do niszczarek 27
Oprawa drutowa 12-13
Oprawa kanałowa 18-19
Oprawa krążkowa 16
Oprawa ręczna 17

Papierowy "carrier" 9
Paski do Planaxa 20
Planax 20
Półki do niszczarek 28
Program komp. "Galeria Papieru" 61

Rollabind 16

Stanowisko do oprawy dokumentów 15
Szafki na dokumenty 47
Szafki na klucze 46

Świetlówki do testerów 41

Tablica prezentacyjna 43
Tajnopisy 41
Termobindownice 20
Termookładki 21
Testery banknotów 40-41
Trymery biurowe 37
Trymery do kartonów piankowych 53
Trymery elektryczne 53
Trymery ręczne - specjalistyczne 53
Tester - pisak 41

Uchwyty do laminatorów rolowych 49
Uchwyty plastikowe 43

Wizytowniki stojące 39
Wizytówki 58
Wpinki do segregatorów 16
Wycinak wielofunkcyjny 44
Wysięgniki do laminatorów rolowych 49

Zaokrąglacze narożników 44
Zawieszki do kluczy 46
Zestawy "Security" 41
Zszywacze 45
Zszywki 45

indeks alfabetyczny

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.

UWAGA !
Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto, do których doliczany jest podatek
VAT. Ceny ustalano przy poziomie kursów złotówkowych EURO i USD z marca 2003.
Istotne zmiany kursów lub przepisów polskiego prawa mogą być przyczyną zmiany cen.

Dziękujemy firmie WALAT&Co.
(www.walat.com.pl) za udostępnienie salonu
mebli biurowych do wykonania zdjęć do niniej-
szego katalogu.
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systemy opraw i archiwizacji dokumentów

laminatory
folie laminacyjne

kalki barwiące

urządzenia 
grzbiety do bindownic 

okładki do bindownic 
oprawy ręczne

termobindownice
termookładki

niszczarki osobiste 
niszczarki biurowe 

niszczarki profesjonalne 
niszczarki HS

gilotyny biurowe 
trymery

identyfikatory i klipsy 
wizytowniki

holdery

testery banknotów 
szafki na klucze i apteczki, dziurkacze 

zaokrąglacze, zszywacze, wycinaki
Magic Board, magnesy 

folie prezentacyjne, szafki na dokumenty

laminacja wielkoformatowa, laminatory rolowe 
urządzenia do foliowania, folie rolowe

bindownice, termobindownice
trymery ręczne i elektryczne

barwne arkusze A4, dyplomy 
certyfikaty, wizytówki, etykiety 

okładki do dyplomów
program komputerowy

laminacja 4

bindowanie 10

termobindowanie 20

niszczarki 22

gilotyny i trymery 34

Galeria Papieru® 54

urządzenia profesjonalne 48

akcesoria 40

identyfikacja 38
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Wszystkie urządzenia prezentowane w katalogu są przystosowane do zasilania napięciem 230 V.
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PHOTONEX@DIGITAL 
nowa generacja

Technologia bezpośredniego ogrzewania folii wałkami silikonowymi

pozwala na pełne wykorzystanie możliwości laminacji - włącznie

z laminowaniem kolorowych zdjęć, wykonanych na papierze foto-

graficznym, powlekaniem metaliczną folią (złoceniem), nabłysz-

czaniem kserokopii i wydruków laserowych oraz jednostronną

laminacją na grubym i sztywnym podłożu. 

Urządzenie wyposażono w najnowocześniejsze układy sterujące,

wśród nich: 8-bitowy mikroprocesor, bieżąca regulacja tempe-

ratury poprzez nowoczesny, bezkontaktowy czujnik laserowy,

automatyczne wyłączanie zasilania i funkcja stand-by, cyfrowa

kontrola prędkości silników. W rezultacie uzyskano gwarancję

znakomitych rezultatów i wysokiej niezawodności. Dzięki zapro-

gramowanemu zestawowi standardów, obsługa ogranicza się do

wyboru jednego klawisza na panelu sterującym. Błędy obsługi

sygnalizuje unikalny system autokontroli.

Prędkość laminacji - 1 metr/min, zakres temperatury 0 - 1600C.

Zatopione w folii laminacyj-

nej materiały reklamowe,

dokumenty lub fotografie,

zyskują na atrakcyjności 

i trwałości. Nasze laminato-

ry zapewniają znakomite

rezultaty za każdym razem.

gratis
pakiet startowy
z próbkami folii

laminator 

Photonex@325 DIGITAL
szerokość laminacji do 325 mm (A3+)

3.400,-
laminator 

Photonex@235 DIGITAL
szerokość laminacji do 235 mm (A4+)

2.870,-

2.870,-
format A4+

3.400,-
format A3+

GMP Co. 
jest światowym liderem 
w produkcji laminatorów 

i folii laminacyjnych.

Laminatory GMP 
zostały odznaczone 

Złotym Medalem 
Międzynarodowych Targów 

Poznańskich



laminatory | laminacja

gratis
pakiet startowy
z próbkami folii

gratis
pakiet startowy
z próbkami folii

MYPHOTO
Laminatory w nowoczesnej obudowie, wyposażone 
w ogrzewane wałki - technologię umożliwiającą lamino-
wanie barwnych zdjęć. Funkcja ustawienia parametrów
laminacji w zależności od potrzeb - na gorąco lub na
zimno. Wielostopniowy regulator temperatury, dioda
sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej oraz
funkcja cofania. Prędkość laminowania 580 mm/min.,
grubość folii laminacyjnej do 175 mic.

laminator 

Myphoto 230
szerokość laminacji  230 mm (A4+)     

1.200,-

laminator 

Myphoto 330
szerokość laminacji  330 mm (A3+)        

1.500,-

EASYPHOTO
Łatwe w obsłudze laminatory do laminacji na gorąco 
i na zimno folią o grubości 75-125 mic. Możliwość lami-
nacji zdjęć. Poczwórny system wałków. Przycisk 
"pull out" umożliwia łatwe wycofanie błędnie włożonej
folii.

laminator 

Easyphoto 230 TC
szerokość laminacji  230 mm (A4+)

599,-

laminator 

Easyphoto 330 TC
szerokość laminacji  330 mm (A3+)

799,-

Myphoto 330

1.500,-
format A3+

Easyphoto 330 TC

799,-
format A3+

Easyphoto 230 TC

599,-
format A4+

Myphoto 230

1.200,-
format A4+

po zalaminowaniu dokument odporny jest na
zabrudzenie, zniszczenie, zżółknięcie, zawilgoce-
nie, sfałszowanie
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laminator 

Novi Tech
Najtańszy laminator o szerokości roboczej
230 mm (A4+). Stałe parametry pracy. 
Grubość folii laminacyjnej 75  - 100 mic. 
Nie wymaga stosowania carriera.

279,-
laminator 

Sealmaster A4
Laminator z popularnej rodziny Pavo. Stała
temperatura laminacji. Prędkość laminacji 260
mm/min., maksymalna szerokość 230 mm
(A4+). Grubość folii laminacyjnej 75  - 125
mic.  Nie wymaga stosowania carriera.

299,-
laminator 

Sealmaster Plus
Prosty w obsłudze laminator do laminacji na
gorąco i na zimno. Skala regulatora tempera-
tury odpowiada popularnym grubościom folii.
Sygnalizacja osiągnięcia temperatury roboczej
oraz funkcja cofania. Dzięki wykorzystaniu
zaawansowanej technologii ogrzewanych wał-
ków, nie wymaga stosowania carriera. Pręd-
kość laminacji 380 mm/minutę. Maksymalna
grubość folii 250 mic.
Szerokość laminacji 330 mm (A3+).  

495,-

gratis
pakiet startowy
z próbkami folii

279,-
format A4+

299,-
format A4+

495,-
format A3+

format A4+

543,-

format A6+

240,-

703,-
format A3+

s m a l l  o f f i c e  h o m e  o f f i c e   s m a l l  o f f i c e  h o m e  o f f i c e   s m a l l  o f f i c e  h o m e  o f f i c e   s m a l l  o f f i c e

s m a l l  o f f i c e  h o m e  o f f i c e   s m a l l  o f f i c e  h o m e  o f f i c e   s m a l l  o f f i c e  h o m e  o f f i c e   s m a l l  o f f i c e

s m a l l  o f f i c e  h o m e  o f f i c e

katalog wiosna/lato 2003 Do wszystkich cen doliczamy VAT

GQ
Najprostsze laminatory biurowe. Stałe para-
metry pracy sygnalizowane diodami świecący-
mi. Grubość folii laminacyjnej 75-125 mic.
Załączony carrier (patrz str. 9).

laminator 

GQ 12
szerokość laminacji 120 mm (A6+)

240,-
laminator 

GQ 24
szerokość laminacji 230 mm (A4+)

543,-
laminator 

GQ 33
szerokość laminacji 330 mm (A3+)

703,-



folie laminacyjne konfekcjonowane | laminacja

7

ANTYSTATYCZNA 
FOLIA LAMINACYJNA 

Nowatorskie wykończenie antystatyczne !!! 
zapomnij o tradycyjnych trudnościach 

z umieszczeniem kartki papieru w zwykłej folii !!!

Folia sztywna błyszcząca 
do wszystkich laminatorów produkowanych na świecie

Do wyczerpania zapasu oferujemy również niektóre
asortymenty tradycyjnej folii laminacyjnej, bez wykoń-
czenia antystatycznego. 

23,80

34,60
45,80
54,80

60
80

100
125
150
175
250

60
80

100
125
150
175
200
250

80
100
125
150
175
250

A5 
154 x 216

A4 
216 x 303

A3 
303 x 426

standardantistatic

antistatic

antistatic

standardantistatic

standardantistatic

standardantistatic

antistatic

antistatic

antistatic

antistatic

antistatic

antistatic

antistatic

antistatic

antistatic

antistatic

antistatic

antistatic

antistatic

antistatic

antistatic

28,00
29,60
34,30
40,80
53,90
64,50
96,20 
51,10
57,00
64,50
75,30
99,90

147,40
163,50
180,00
109,00
119,90
145,00
192,00
273,00
330,00

9,80
12,60

10,70

13,70

20,00
22,30
10,10

9,00

17,70
23,70

15,40

17,70
23,70
26,90

4,50
6,00
7,80
5,50
5,90
6,80
9,90

11,60

16,90
6,30
7,70
9,70

12,60
16,90

8,20
10,00
16,20
18,90

8,50
10,60
14,80
17,70

27,90
8,90

11,00
15,00
18,20
22,10
14,60
17,10
20,90

45,90

80
125
150

60
80

100
150
175
200
250

80
100
125
175
200

80
100
150
175
200
250

80
80

100
125
150
175
250

80
100
125
150
175

80
100
125
150
175
250

54 x 86

60 x 95

65 x 95

75 x 105

75 x 108
80 x 111

80 x 120

A6 
111 x 154

GRUBOŚĆ
(mikrony)

Typ TypFORMAT
(mm)

CENA OPAK.
100 SZT.

CENA OPAK.
100 SZT.

antistatic

antistatic

antistatic

antistatic

antistatic

antistatic

antistatic

standardantistatic

standard

antistatic

antistatic

antistatic

antistatic

standardantistatic

antistatic

antistatic

antistatic

standardantistatic

antistatic

standard

standard

standard

antistatic

standardantistatic

antistatic

antistatic

standard

standardantistatic

antistatic

antistatic

antistatic

standardantistatic

antistatic

antistatic

antistatic

standardantistatic

antistatic

standard

standard
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Najpopularniejsze, sztywne folie
błyszczące chronią zalaminowane
dokumenty przed uszkodzeniami
i pozwalają na przygotowanie atrak-
cyjnej prezentacji. Folie specjalne do
tych zalet dołączają możliwość 
wielokrotnego zapisywania zalami-
nownego arkusza (folia matowa),
składania go lub zwijania w rulon
(miękka folia Photonex) oraz
łatwość umieszczania kartki 
w dowolnym miejscu, np. na szybie;
zarówno od wewnętrznej i zewnętrz-
nej strony (folia samoprzylepna).

51,20
64,00

237,00

B6 (134x188)

A6 (111x154)

A4

100

150

150

GRUBOŚĆ
(mikrony)

FORMAT
(mm)

CENA OPAK.
100 SZT.

15,40
17,50
19,50
19,50
64,00  
68,60
78,90

115,70
134,20
154,80
232,40
267,50
306,50  

80

100

125

100

80

100

125

80

100

125

80

100

125

54 x 86

60 x 95

A5

A4

A3

GRUBOŚĆ
(mikrony)

FORMAT
(mm)

CENA OPAK.
100 SZT.

9,00
10,10
33,80
41,00
44,00
67,60
75,00
86,00

134,00
149,00
159,00

10,00
39,90
43,00
47,90
79,90
85,00
95,30

158,90
170,00
188,00

100

100

80

100

125

80

100

125

80

100

125

100

80

100

125

80

100

125

80

100

125

60 x 95

65 x 95 

A5

A4

A3

60 x 95

A5

A4

A3

jednostronnie
matowa

dwustronnie
matowa 

GRUBOŚĆ
(mikrony)

FORMAT
(mm)

CENA OPAK.
100 SZT.

RODZAJ

Folia samoprzylepna
pozwoli przykleić zalaminowany dokument w dowolnym miejscu..

Folia Photonex 
miękka - można łatwo ją złożyć lub zwinąć w rulon. 

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

katalog wiosna/lato 2003 Do wszystkich cen doliczamy VAT
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Dotychczas złocenie napisów wymagało skomplikowa-
nych urządzeń introligatorskich. Nasza folia barwiąca
pozwala na błyskawiczne, łatwe i tanie nadanie metali-
cznego blasku wszelkim napisom i rysunkom na wydru-
kach laserowych i kserokopiach. Niezwykle efektowne
dyplomy, zaproszenia, gratulacje, wizytówki z meta-
licznym nadrukiem - możesz przygotować nie wstając
od biurka, jeżeli posiadasz laminator z „gorącymi wał-
kami“.

Wykonanie jest bardzo proste:
[1] na kartkę z wydrukiem kładę (stroną matową) przy-
cięty kawałek folii barwiącej i wkładam w papierowy
„carrier”, 
[2] całość wsuwam do laminatora z „gorącymi wałka-
mi“. Pod wpływem ciepła, metaliczna folia trwale przy-
wiera do tonera znajdującego się na wydruku z drukarki
laserowej lub kserokopii, 
[3] odrywam folię i... zwykłe, czarne litery połyskują
metaliczną barwą - srebrną, niebieską, zieloną lub
czerwoną.

Metaliczna folia barwiąca
Dostępna w pięciu kolorach: złotym, srebrnym, niebieskim,
zielonym i czerwonym. Oferowana w arkuszach A4 oraz 
w rolkach:

Arkusze A4
100 arkuszy jednego koloru      Cena opakowania 55,00 PLN 
25 arkuszy jednego koloru       Cena opakowania 18,00 PLN

Rolki
szer. 20,3 cm / dł. 30,5 metra           Cena rolki 40,00 PLN

ZŁOCENIE NIE JEST JUŻ TRUDNE - NADRUK METALICZNY MOŻESZ ZROBIĆ SAMODZIELNIE!

Lasernex
Białe, syntetyczne tworzywo do wykorzystania w większości
drukarek laserowych i atramentowych. Grubość 250 mikronów.
W połączeniu z folią laminacyjną stanowi świetny materiał na
identyfikatory, karty rabatowe, legitymacje itp. Maksymalna
temperatura stosowania 1260C.

Opakowanie   25 arkuszy A4     52,00 PLN
Opakowanie 100 arkuszy A4   199,00 PLN

Papierowy „carrier“ 
Okładka wielokrotnego użytku ze sztywnego kartonu powlekane-
go specjalnym tworzywem. Ułatwia laminację oraz posługiwanie
się metaliczną folią barwiącą. Gwarantuje pełne bezpieczeństwo
laminowanego dokumentu. Umożliwia laminację z marginesem
folii większym niż 3 mm, a także materiałów krótszych od odstę-
pu między wałkami laminatora np. pasków, znaczków itp. Popra-
wia wydatnie jakość laminacji, zwłaszcza wykonywanej laminato-
rami o dużym stopniu zużycia. Zapewnia długotrwałe utrzymanie
czystości wałków laminatora. Przydatny szczególnie do lamina-
cji jednostronnej oraz laminatorów serii GQ.

75 x 105 mm
A6
A4
A3

FORMAT

2,00
3,40
4,50
5,50

CENA 
ZA 1 SZT.

[1]

[2]

[3]
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Dobieram grzbiet o średnicy
odpowiedniej do ilości opra-
wianych kartek. 
Ułatwia to specjalna 
miarka. Kartki z okładkami
wkładam do bindownicy.
Jeden ruch dźwigni 
i zostają zrobione otwory do
założenia grzbietu.

Zwalniam dźwignię 
- oprawa gotowa!

Otwieram plastikowy grzbiet
dźwignią, nakładam prze-
dziurkowane kartki.

Profmaster

790,-5 lat
gwarantowany 

serwis

nowość

nowość

ergonomiczna 
dźwignia 
dziurkowania

trwała, 
solidna obudowa

klawisze wyłaczania
noży dziurkujących

regulacja odległości
dziurek od krawędzi
kartek

ogranicznik boczny
z wyborem forma-
tów oprawy

Argobind Plus

820,-5 lat
gwarantowany 

serwis

ergonomia, 

jakość, 

wzornictwo

bindownica

Profmaster
Profesjonalna bindownica przeznaczona do częstego
użytku. Dziurkowanie do 26 kartek jednocześnie. Osob-
na dźwignia do otwierania grzbietów. Oprawia 
dokumenty o objętości do 450 arkuszy A4. Posiada
regulator szerokości marginesu dziurkowania oraz 
czytelny wskaźnik do pomiaru zalecanej grubości
grzbietu plastikowego. Klawisze wyłączania noży dziur-
kujących umożliwiają dobór właściwego układu dziurek 
w zależności do formatu dokumentu. Wygodna szuflad-
ka na ścinki.

790,-

bindownica

Profmaster Electric
Bindownica elektryczna Profmaster wyposażona 
w automatyczny moduł dziurkujący. Dziurkuje jednocze-
śnie do 16 kartek papieru. Funkcja Auto Reverse 
umożliwia wycofanie pliku, który ze względu na nad-
mierną liczbę kartek mógłby zablokować urządzenie.
Znakomita relacja jakości i łatwości obsługi do ceny 
bindownicy.

1.500,-

bindownica 

Argobind Plus
dwudźwigniowa
Znakomita, łatwa w obsłudze, profesjonalna bindownica
do intensywnej pracy, o niezwykle atrakcyjnym wzornic-
twie. Osobne dźwignie do dziurkowania i otwierania
grzbietu ułatwiają pracę i czynią ją wydajniejszą. 
Dziurkuje jednorazowo od 2 do 26 kartek i oprawia
dokumenty do 510 kartek w formacie A4. Posiada
wskaźnik dostosowania grzbietu do ilości kartek, klawi-
sze wyłączania noży dziurkujących dla rozmiarów A5 
i letter oraz funkcjonalny regulator szerokości margi-
nesu dziurkowania: 2, 4, 6, 8 mm.

820,-

nowość

nowość

Profmaster Electric

1500,-5 lat
gwarantowany 

serwis
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Bindmaster

370,-

Bindmaster Plus

430,-5 lat
gwarantowany 

serwis

5 lat
gwarantowany 

serwis

bindownica 

Bindmaster Plus
Udoskonalony model bindownicy Bindmaster. Wzmoc-
niony mechanizm tnący pozwala na jednorazowe dziur-
kowanie do 16 kartek i oprawę dokumentów o objętości
do 270 arkuszy A4. Posiada czytelny wskaźnik do
pomiaru zalecanej grubości grzbietu plastikowego oraz
funkcjonalny pojemnik na ścinki. Nowoczesna obudowa
na metalowej podstawie zapewnia stabilność i wygodę
pracy.

430,-

bindownica 

Bindmaster
Bindownica jednodźwigniowa w trwałej, metalowej obu-
dowie z wygodną ramką podtrzymującą oprawiane doku-
menty oraz pojemnikiem na ścinki. Jednorazowe dziur-
kowanie do 12 kartek i oprawa dokumentów o objętości
do 240 arkuszy A4. Posiada czytelny wskaźnik do
pomiaru zalecanej grubości grzbietu plastikowego.

370,-

s m a l l  o f f i c e  h o m e  o f f i c e

Oprawa dokumentów to nic
trudnego. Specjalna miarka uła-
twia dobór odpowiedniej średni-
cy grzbietu do ilości oprawia-
nych kartek, a bogaty wybór
grzbietów i okładek uczyni
każdą oprawę atrakcyjną.

249,-

Do wszystkich cen doliczamy VAT katalog wiosna/lato 2003

bindownica

Smartmaster
Niewielkich rozmiarów, najprostsza bindownica do
grzbietów plastikowych. Jednorazowo dziurkuje 7 - 8
kartek i oprawia dokumenty o objętości do 145 kartek
A4. Wyposażona w pojemnik na ścinki. Uchwyt do
dziurkowania stanowi jednocześnie wygodną ramkę pod-
trzymującą oprawiane dokumenty.

249,-

bindownica 

Sohomaster
Podręczna bindownica do grzbietów plastikowych,
dodatkowo wyposażona w funkcję dziurkacza cztero-
otworowego. Niewielkie wymiary pozwalają przechowy-
wać urządzenie w szufladzie biurka. Dziurkuje jednora-
zowo 3 - 4 arkusze papieru, oprawia do 100 kartek for-
matu A4.

159,- 

159,-
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Grzbiety drutowe
konfekcjonowane
skok 3:1, przeznaczone do opraw A4

Doskonale sprawdzają się przy oprawie kalendarzy, zeszytów,
kołonotatników, atlasów i innych dokumentów, z których często
korzystamy.
Dostępne w siedmiu kolorach: biały, czarny, niebieski, zielony,
czerwony, srebrny, złoty oraz w siedmiu średnicach.

4,8

6,4

8

9,5

11

12,7

14,3

2-15 

16-40

41-55

56-65

66-80

81-100

101-115

100

100

100

100

100

100

100

ŚREDNICA
GRZBIETU

(mm)

3/16”

1/4"

5/16"

3/8"

7/16"

1/2"

9/16"

ŚREDNICA
GRZBIETU

(cale)

ILOŚĆ KARTEK
W OPRAWIE

(papier 80g/m2)

ILOŚĆ SZTUK 
W OPAK.

22,90
25,75
31,48
37,21
44,35
50,10
60,10

CENA 
OPAK.

Przypominamy! 
Oprawa drutowa 

pozwala na otwieranie 
dokumentów do 3600

Wiremaster

480,-

GRZBIETY
drutowe

5 lat
gwarantowany 

serwis

bindownica 

Renz SRW
Dwudźwigniowa bindownica RENZ SRW do grzbietów druto-
wych (pierwsza dźwignia dziurkuje kartki, druga zaciska
drut). Dziurkuje jednorazowo 25 kartek i oprawia do 120
kartek, grzbietem o długości do 34 cm, 3 oczka na cal (skok
3:1). Wyposażona w pojemnik na ścinki oraz mechanizm do
szybkiego zakładania grzbietu. Ustawienia dowolnego margi-
nesu oraz wyłączanie poszczególnych elementów dziurkują-
cych. Umożliwia dziurkowanie 5000 arkuszy oraz wykonanie
250 opraw w ciągu godziny.

1.290,-

bindownica 

Wiremaster
Prosta bindownica jednodźwigniowa, do oprawy dokumen-
tów w grzbiety drutowe. Wyposażona jest w wygodną
ramkę podtrzymującą oprawiane dokumenty. Jednorazowo
dziurkuje do 10 stron i oprawia do 120 arkuszy formatu A4.
Wykorzystuje grzbiety o skoku 3:1 (3 oczka na cal). Posiada
czytelny wskaźnik do pomiaru zalecanej grubości grzbietu.

480,-

Renz SRW

1.290,-5 lat
gwarantowany 

serwis
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RBX-100

3.890,-

bindownica 

RBX-100
Bindownica dwudźwigniowa o wysokiej wydajności do oprawy
drutowej. Profesjonalny system wymiennych elementów
wycinających z otworem w środku, umożliwia dziurkowanie
jednocześnie do 100 kartek formatu A4 (80 g). 
Urządzenie z łatwością radzi sobie z dziurkowaniem cien-
kich, plastikowych okładek. Oprawia maksymalnie 220 kar-
tek papieru o średnicy grzbietu od 3/16'' aż do 1'' . Umożli-
wia stosowanie zamiennie grzbietów o skoku 3:1 (33 oczka)
oraz 2:1 (22 oczka). Niezależna dźwignia zaciskająca grzbie-
ty listwą magnetyczną. Precyzyjny regulator stopnia zaci-
sku grzbietów, w zależności od rozmiaru. Szereg unikalnych
rozwiązań ergonomicznych pozwala na łatwe uzyskanie
wysokiej wydajności.

3.890,-
bindownica 

RBX -60 
Najnowszy model serii bindownic RBX. Dziurkuje 
jednocześnie do 60 kartek formatu A4(80 g). Oprawia
maksymalnie 120 kartek papieru grzbietami o średnicy 
od 3/16'' do 9/16'' o skoku 3:1 (34 oczka). Umożliwia także
zastosowanie spirali drutowych (51 oczek).

2.990,-

bindownica 

Wire Binder 
Profesjonalna bindownica do grzbietów drutowych. 
Niezależne dźwignie, do dziurowania kartek i do zaciskania
grzbietu, wyposażone w drewniane rękojeści. Stabilna,
metalowa konstrukcja gwarantuje precyzyjne dziurkowanie
20 kartek papieru (80g) jednocześnie, bez wysiłku. Otwar-
cia boczne umożliwiają bindowanie arkuszy w formacie więk-
szym od A4. Oprawa do 120 kartek grzbietem o długości do
36 cm, 3 oczka na cal (skok 3:1). Wybór odpowiedniej śred-
nicy grzbietu metalowego ułatwia ruchomy mechanizm. 
Niezależne, wyłączane elementy dziurkujące oraz regulacja
marginesu dziurkowania umożliwia precyzyjne dostosowanie
perforacji do różnych formatów i objętości dokumentów.
System mocowania grzbietu zapewnia wygodne wkładanie
dziurkowanych kartek na oczka metalowego grzbietu.

1.490,-

grzbiety drutowe na 
szpulach oraz zawieszki 

do kalendarzy patrz 
urządzenia profesjonalne

str. 52

Do wszystkich cen doliczamy VAT katalog wiosna/lato 2003

Wire Binder 

1.490,-

nowość

nowość

nowość

Zysk to czas! Nowa koncepcja technologii dziurkowania.

RBX -60 

2.990,-

kartek
jednorazowo100

kartek
jednorazowo60



Exclusive

Prestige - folia przezroczysta kolorowa

Chromolux - karton błyszczący

Alfa (Delta Lux) - karton lnopodobny

Okładki

od

9,20
za 25 sztuk folii bezbarwnej

od

10,30
za 25 sztuk Chromoluxu białego

od

12,30
za 25 sztuk

od

13,50
za 25 sztuk

Prestige folia przezroczysta

Popularnym standardem oprawy jest wykorzystanie na
okładki folii przezroczystych Prestige, bezbarwnych lub
kolorowych. Opakowania po 100 lub 25 arkuszy A4 
w jednym z oferowanych kolorów.

bezbarwna 150 mic.
Cena opakowania  25 sztuk 9,20 PLN

Cena opakowania  100 sztuk 26,90 PLN

bezbarwna 200 mic.
Cena opakowania  25 sztuk 10,50 PLN

Cena opakowania  100 sztuk 33,30 PLN

żółta, czerwona, zielona, grafitowa, niebieska lub brązowa
Cena opakowania  25 sztuk 12,50 PLN

Cena opakowania  100 sztuk 40,00 PLN

Chromolux karton 250g/m2 - błyszczący

Atrakcyjny efekt wizualny zapewnia zastosowanie błysz-
czącego, sztywnego kartonu Chromolux. Opakowania po
100 lub 25 arkuszy A4 w jednym z oferowanych kolorów.

biały:
Cena opakowania  25 sztuk 10,30 PLN

Cena opakowania  100 sztuk 33,50 PLN

żółty, czerwony, zielony,  niebieski, szary lub czarny:
Cena opakowania  25 sztuk 13,30 PLN

Cena opakowania  100 sztuk 42,80 PLN

Alfa karton 250g/m2 - lnopodobny

Bardzo eleganckie okładki uzyskuje się wykorzystując
matowe kartony Alfa o fakturze lnu. Opakowania po 100
lub 25 arkuszy A4 w jednym z oferowanych kolorów: biały,
czerwony, granatowy, czarny.

Cena opakowania  25 sztuk 12,30 PLN
Cena opakowania  100 sztuk 39,40 PLN

Alfa karton  250g/m2 - skóropodobny 

Największy wybór kolorów oferują kartony skóropodobne.
Opakowania po 100 lub 25 arkuszy A4 w jednym z ofe-
rowanych kolorów: biały, żółty, czerwony, bordowy, zielony,
niebieski, oliwkowy, brązowy, szary, czarny, granatowy.

Cena opakowania  25 sztuk 12,30 PLN
Cena opakowania  100 sztuk 39,40 PLN

Exclusive
Bardzo estetyczne, nieprzezroczyste, sztywne tworzywo 
o ziarnistej fakturze. Grubość 400 mikronów, pakowane po
25 i 50 szt. A-4; kolory: czarny, niebieski, granatowy, bor-
dowy, zielony, czerwony, szary, żółty.

Cena opakowania  25 sztuk 13,50 PLN
Cena opakowania  50 sztuk 23,50 PLN

14

Alfa (Delta Lux) - karton skóropodobny

bindowanie | okładki do bindownic | folie i kartony okładkowe |

od

12,30
za 25 sztuk

Odpowiednie wykończenie dokumentu oprawianego grzbietem plastikowym, metalowym lub greenbinderem stanowią okładki.

Jako okładki przednia i tylna znakomicie prezentują się: folia przezroczysta, tworzywo lub karton, w dowolnej kombinacji.



grzbiety plastikowe do bindownic | bindowanie

Szeroka gama kolorowych grzbietów ułatwia identyfikację
oprawianych dokumentów. Zróżnicowane średnice
grzbietów pozwalają na właściwe ich dobranie do ilości
kartek.

Grzbiety plastikowe
w mniejszych opakowaniach 
Dostępne w czterech kolorach: białym, czerwonym, nie-
bieskim, czarnym.

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

Uwaga: oferowane grzbiety o średnicy od 28,5 mm wyposażo-
ne są w zatrzaski zabezpieczające przed otwarciem.

ŚREDNICA 
GRZBIETU 

(mm)

ILOŚĆ 
W OPAK.

CENA 
OPAK.

DOSTĘPNE
KOLORY

5
6
8

10
12,5
14
16
19
22
25

28,5
32
38
45
51

100
100
100
100
100
100
100
100

50
50
50
50
50
50
50

10,90
14,80
18,60
22,20
30,20
35,00
41,70
49,00
29,50
37,50
42,00
49,20
57,90
63,50
71,20

biały, żółty,
czerwony, 
zielony,
niebieski, 
brązowy,
czarny,
przezroczysty
biały, 
żółty, 
czerwony,
zielony,
niebieski,
czarny

MAX. ILOŚĆ 
KARTEK 
80g/m2

10
25
45
65

105
125
145
165
210
240
270
300
350
440
510

z 
za

trz
as

ka
m

i

ŚREDNICA GRZBIETU 
(mm)

ILOŚĆ 
W OPAK.

CENA 
OPAK.

5
6
8

10
12
14
16
19

50
40
40
30
20
18
16
14

7,00
7,50
9,50
8,50
7,50
7,50
8,50
8,50

Ergonomiczne 

stanowisko 
do oprawy dokumentów 
Umożliwia optymalne ustawienie urządzeń do oprawy
dokumentów oraz uporządkowanie materiałów eksplo-
atacyjnych w jednym miejscu. Posiada laminowany,
szary blat, 6 szuflad z pojemnikami na grzbiety, okład-
ki, folie laminacyjne lub termookładki. Stanowisko
przesuwa się na rolkach wyposażonych w blokady.
Wymiary: 91x45x76 cm.

590,-

590,-

15
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bindowanie | oprawy ręczne

Rollabind rewelacyjna cena
Proste i poręczne urządzenie do szybkich i praktycz-
nych opraw biurowych typu „kołonotatnik“. Trwała,
całkowicie metalowa konstrukcja. Dziurkuje jednora-
zowo do 7 kartek. Umożliwia oprawę do 150 kartek,
przy pomocy plastikowych krążków, które umieszcza
się w przedziurkowanym arkuszu. Kartki można obra-
cać o 3600, łatwo wyjmować i wkładać. Jako okładki
wykorzystuje: folie przezroczyste, folie kolorowe, kar-
ton chromolux, karton delta (patrz str. 14).
Wyposażony w pojemnik na ścinki. 

99,-

Krążki do opraw typu Rollabind
Krążki  dostępne są w trzech rozmiarach i w sześciu
kolorach: białym, czarnym, czerwonym, zielonym, żół-
tym i niebieskim.  

120

120

120

1/4 cala

1/2 cala

3/4 cala

50

100

150

6,00
7,00
8,00

ILOŚĆ OPRAWIANYCH
KARTEK

TYP CENA
OPAK.

ILOŚĆ KRĄŻKÓW
W OPAKOWANIU

Kieszonki
samoprzylepne
Prosty i wygodny sposób, żeby w oprawianych doku-
mentach lub segregatorach umieścić załączniki, np.
foldery, zdjęcia, dodatkowe kartki. Wystarczy nakleić
samoprzylepną kieszonkę.

prostokątne
w formacie dopasowanym do standardowych wizytówek.

Opakowanie 10 szt. 4,00

narożne
aby włożyć kartkę, folder, informację itp.

Opakowanie 2 szt.   1,50

Wpinki 
do segregatorów
Praktyczne elementy umożliwiające wpięcie w segre-
gator arkuszy laminowanych lub oprawianych 
grzbietami, przeźroczy, zdjęć, dołożenie wizytówki 
lub po prostu tych dokumentów, które nie pasują 
do standardowych „koszulek“.

dziurkowane
do plików oprawionych bindownicą

Opakowanie 100 szt. 39,00

samoprzylepne
np. do zalaminowanych dokumentów lub przezroczy 

Opakowanie 100 szt  39,00 

Wpinki do oprawy
samoprzylepne
pozwalające na dołączenie dokumentów do oprawio-
nego bindownicą pliku bez ich dziurkowania

Opakowanie 100 szt. 39,00

p r a k t y c z n e  d o d a t k i

s m a l l  o f f i c e  h o m e  o f f i c e

99,-

Rollabind jest niezastąpiony w
oprawie: kalendarzy, notatników,
materiałów prezentacyjnych,
organizerów, instrukcji, cenników,
broszur, ofert i wielu innych.

w prezencie
mini radio 
z latarką 



Listwy usztywniające  

i zawieszki
Do plakatów, plansz, kalendarzy. Oferowane w dwóch 
długościach, umożliwiają samodzielne zawieszanie ulubio-
nych plakatów lub kalendarzy. Szerokości: 42 lub 48 cm.

Listwy usztywniające 
z zawieszkami

DŁUGOŚĆ LISTWY CENA 
ZA 1 SZTUKĘ

listwy   42 cm

listwy   48 cm

zawieszki (10 sztuk w opakowaniu)

0,42
0,50

1,50

oprawy ręczne | bindowanie
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Listwy zatrzaskowe
Greenbindery 
Składane, jednoelementowe listwy plastikowe. Po prze-
dziurkowaniu kartek bindownicą, ręcznie, bez jakichkolwiek
dodatkowych przyrządów, zakładamy listwę. Po złożeniu,
listwa pewnie zatrzaskuje się, tworząc estetyczny i trwa-
ły grzbiet oprawionych w ten sposób dokumentów. W każ-
dej chwili można ją otworzyć, aby dodać lub wyjąć kartki.
Dostępne kolory: biały, czerwony, niebieski, czarny.

Listwy zatrzaskowe
Greenbindery

2  -  45

46  -  75

76  - 110

50

45

32

67,00
67,00
48,00

ILOŚĆ KARTEK
DO OPRAWIENIA

6

10

15

SZEROKOŚĆ
GRZBIETU (mm)

ILOŚĆ GRZBIETÓW
W OPAKOWANIU

CENA 
OPAKOWANIA

Listwy wsuwane 
Lux
Dzięki metodzie wtryskowej uzyskano znakomite walory
użytkowe: zaokrąglone końcówki umożliwiają nasuwanie
listew, zaś specjalnie ukształtowane krawędzie dobrze
trzymają dokumenty. Umożliwiają oprawienie w plastikowy
grzbiet do 50 kartek formatu A4 bez użycia bindownicy.
Na luźne kartki, zaopatrzone w okładki z przodu i z tyłu, po
prostu nasuwa się listwę.
Dostępne kolory: biały, czerwony, niebieski, zielony, czarny.
Opakowanie - 50 szt.

Listwy wsuwane 
Standard
Popularne, proste listwy bez zaokrąglonych rogów.
Umożliwiają oprawienie w plastikowy grzbiet do 50 kartek
formatu A4 bez użycia bindownicy. Na luźne kartki, zaopa-
trzone w okładki z przodu i z tyłu, po prostu nasuwa się
listwę.
Dostępne kolory: biały, czerwony, niebieski, zielony, czarny.
Opakowanie - 50 szt.

Listwy wsuwane 
LUX

Listwy wsuwane
STANDARD

6

10

25

50

SZEROKOŚĆ
LISTWY(mm)

ILOŚĆ KARTEK
DO OPRAWIENIA

17,00
20,00

CENA OPAK.
50 SZTUK

6

9

25

50

SZEROKOŚĆ
LISTWY(mm)

ILOŚĆ KARTEK
DO OPRAWIENIA

21,20
23,00

CENA OPAK.
50 SZTUK

p r a k t y c z n e  d o d a t k i
Do wszystkich cen doliczamy VAT katalog wiosna/lato 2003



doskonała jakość

profesjonalny efekt

prosta obsługa

Dobieram wielkość okładki 
do liczby oprawianych kartek

Wyrównany plik układam  
w metalowej rynience
w grzbiecie okładki

Okładkę z dokumentami 
wkładam do bindownicy

Trzykrotny ruch dźwignią 
- profesjonalna oprawa
jest gotowa

Bindownica kanałowa
Leitz
Urządzenie do łatwego wykonywania profesjonal-
nych opraw introligatorskich, wykorzystujące ele-
ganckie, twarde okładki. Oprawia jednorazowo do
150 kartek  A4.
Działa bez użycia kleju, podgrzewania, dziurkowania
lub nacinania. Metalowe elementy wmontowane w
grzbiety okładek zapewniają mocną i trwałą opra-
wę. Oprawa  jednego zbioru dokumentów zajmuje
nie więcej niż 15 sekund. Wystarczy plik kartek
umieścić w okładce, włożyć do bindownicy kanało-
wej i zacisnąć. Typowe zastosowania: oprawa prac
dyplomowych, raportów, dokumentacji finansowej,
opracowań, rękopisów, instrukcji itp.

1.150,-

Oprawa kanałowa umożliwia dołożenie 
lub wyjęcie dowolnej strony 

oprawionego dokumentu.
1.150,-

18
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Perfekcyjna oprawa jednego zbioru dokumentów przy użyciu bindownicy kanałowej zajmuje nie więcej niż 15 sekund:



Okładki kanałowe
bez napisu
(niezależnie od rozmiaru i koloru okładki) 

Opakowanie 10 szt.  75,00 PLN

z napisem
(niezależnie od rodzaju napisu) 

Opakowanie 10 szt.  78,00 PLN

Paski wypełniające
do okładek
Specjalne paski wypełniające umożliwiają oprawę
mniej niż 10 kartek. Wystarczy wsunąć je razem
z kartkami do okładki - teraz można oprawić nawet
jeden arkusz.

Opakowanie 20 szt.  1,70 PLN

okładki kanałowe | bindowanie

Okładki kanałowe twarde 
Eleganckie okładki kanałowe wykonane są z grubej tektury, która z zewnątrz
wykończona jest wysokiej jakości okleiną o fakturze płótna a wewnątrz białą
wyklejką. Podobny typ oprawy był od stuleci wyłączną domeną introligatorów.
Połączenie tradycji z nowoczesnością uzyskano poprzez uzupełnienie najwyższej
jakości okładki introligatorskiej o metalową listwę zamocowaną w jej grzbiecie. 

Okładki mają format dostosowany do oprawiania arkuszy standardu A4. Wybór
czterech szerokości grzbietu pozwala oprawiać zarówno niewielką jak i dużą
liczbę kartek. 

Oferujemy także wybór kolorów: bordowy, granatowy, zielony i czarny oraz tło-
czonych napisów: PRACA DYPLOMOWA, PRACA MAGISTERSKA,
PRACA LICENCJACKA.

Standardowo napisy są tłoczone i wypełniane złotą folią. 
Na zamówienie proponujemy również napisy srebrne lub tylko
tłoczone. Naturalnie okładki wszystkich rozmiarów i kolorów ofe-
rujemy także w wariancie uniwersalnym - bez napisów.

Wszystkie okładki pakowane są po 10 sztuk jednego rodzaju, koloru, rozmiaru i napisu.

Aby zamówić konkretny rodzaj okładek, należy
wybrać odpowiednią kombinację cech wymie-
nionych w tabeli obok. 
Na przykład: okładka B - w kolorze granatowym
- ze złotym napisem “PRACA LICENCJACKA”.

AA  A  B C

do 44 kartek do 95 kartek do 125 kartek do 150 kartek

bez napisu z napisem

bordo granat zielony czarny

PRACA DYPLOMOWA
PRACA MAGISTERSKA
PRACA LICENCJACKA

napisy tłoczone w kolorze srebrnym 
napisy tłoczone bez folii

ROZMIARY

NAPISY
TŁOCZONE W

KOLORZE
ZŁOTYM

OPCJE
DOSTĘPNE 

NA ZAMÓWIENIE

RODZAJE

KOLORY

okładki do DYPLOMÓW 
Efektowne okładki do poje-
dynczych dyplomów, listów
gratulacyjnych, podzięko-

wań, wyrazów uznania, gra-
tulacji rocznicowych...

patrz

Galeria Papieru®

strona 59

Do wszystkich cen doliczamy VAT katalog wiosna/lato 2003

19



20

termobindowanie | termobindownice

5 - 20

20 - 70

70 - 120

120 - 170

170 - 250

20

25

30

35

40 

ZALECANA ILOŚĆ
KARTEK

SZEROKOŚĆ
( mm )

100,-
120,-
140,-
160,-
190,-

CENA OPAK.
168 PASKÓW

Zainteresowanym bezpłatnie wysyłamy 
film instruktażowy na CD

PLANAX Copy Binder
Urządzenie introligatorskie XXI wieku 
Unikalne rozwiązania techniczne, wysoki stopień auto-
matyzacji procesu oprawy oraz cyfrowe sterowanie
pozwalają na szybkie i łatwe uzyskanie profesjonalnych
rezultatów:

 oprawia od 5 do 250 kartek,
 wydajność do 200 opraw na godzinę,
 oprawy otwierają się płasko - ułatwia to lek-

turę dokumentów,
 długotrwały efekt mocnej oprawy,
 bogaty wybór okładek,
 doskonałe dla uczelni, urzędów, introligatorni,

punktów ksero.
Wymiary: 374x538x320 mm. Waga ok. 30 kg.

14.900,-

PLANAX - materiały eksploatacyjne
Planax wykorzystuje eleganckie paski termoprzylepne 
o fakturze płótna. Do wyboru 6 kolorów: czarny, biały, nie-
bieski, bordowy, zielony, czerwony oraz 5 szerokości
dopasowanych do grubości oprawy. W opakowaniu 168
pasków o długości 297 mm (A-4).

14.900,-

Thermomaster 
Łatwe w obsłudze i bardzo estetyczne termobindownice,
wyposażone w dźwiękowy i wizualny sygnalizator goto-
wości do pracy i zakończenia procesu oprawy oraz
półkę do schładzania dokumentów. Grubość oprawy 
do 250 kartek 80 g. Wymiary: 330x175x105 mm.
Thermomaster Plus – dzięki podwyższonej mocy –
pozwala na szybszą oprawę dokumentów.

Thermomaster 
Electronic
oprawia do 250 kartek 80 g w 40 sekund.

259,-

Thermomaster Plus
Electronic
oprawia do 250 kartek 80 g w 30 sekund.

275,-

Thermomaster 
Electronic

259,-

Thermomaster Plus
Electronic

275,-
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format A4

format A4

STANDING LUX PRESTIGE

CENA ZA
OPAK.

CENA ZA
OPAK.

Ilość szt.
w opak.

Ilość szt.
w opak.

CENA ZA
OPAK.

10 SZTUK

CENA ZA
OPAK.

10 SZTUK

100
100
100
100
100
80
80
50
50
50
50
30
30
30
20
20

100
-

100
100
100
100
100
100
100

-
-
-
-
-
-
-

128,00
-

128,00
128,00
128,00
128,00
158,00
158,00
158,00

-
-
-
-
-
-
-

14,90
-

15,80
15,80
15,80
15,80
18,80
18,80
18,80

-
-
-
-
-
-
-

13,30
13,30
13,30
13,30
13,30
13,30
13,30
13,30
14,30
14,30
14,30

-
-
-
-
-

99,90
99,90
99,90
99,90
99,90
81,00
81,00
53,30
56,50
56,50
56,50
37,00
37,00
37,00
28,60
28,60

SZEROKOŚĆ
GRZBIETU

(mm)

15
20
30
40
60
90

120
150
180
200
260
310
360
410
460
500

1,5
2
3
4
6
9

12
15/16

18
20
25
30
35
40
45
50

MAKSYMALNA
ILOŚĆ KARTEK

80 g/m2

Termookładki
Termobindownice zapewniają szybkość i prostotę
wykonania oprawy dzięki wykorzystaniu termo-
okładek oferowanych w formacie A4, o różnych
szerokościach grzbietów. 

termookładki 

Standing Lux
najpopularniejsze: 
przód okładki z krystalicznie 

przejrzystej folii 150 mic. 
tył biały, błyszczący karton 

chromolux 250 g/m2. 

Szerokość grzbietu okładki do 50 mm. 
Format A4.

termookładki 

Prestige
najpiękniejsze: 
przód krystalicznie przejrzysta folia 

150 mic. 
tył skóropodobny karton Delta   

225 g/m2 w  kolorach do 
wyboru: czerwony, zielony, 
niebieski, szary. 

Szerokość grzbietu okładki do 18 mm. 
Format A4.

Do wszystkich cen doliczamy VAT katalog wiosna/lato 2003
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w 30 sekund?
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tajemnica
niszczarek 

W 1996 roku inżynierowie firmy

Elcoman, producenta niszczarek

Kobra, wynaleźli nowy, dedykowany

system napędu przeznaczony do

niszczarek papieru. Rozwiązanie

znane w branży pod angielską

nazwą SPPU  - "Super Potential

Power Unit" jest wciąż udoskona-

lane  i adaptowane do różnej wiel-

kości urządzeń, zapewniając ich

wieloletnią, bezawaryjną i bez-

obsługową pracę.

SPPU wykorzystuje przekładnie

wykonane ze specjalnie utwardza-

nej stali węglowej oraz cichy napęd

łańcuchowy. Nadaje to Kobrze moc

wynikającą z siły i trwałości stali.

Dlatego niszczarki Kobra zajmują

wyjątkową pozycję, odróżniając się

od powszechnie oferowanych na

rynku, tanich urządzeń z przekład-

niami plastikowymi.

Niszczarki wyposażone 

w SPPU oznaczone są 

w katalogu symbolem:

Niszczarki Kobra
typu HS posiadają
aprobatę 
Departamentu
Obrony Stanów 
Zjednoczonych. 

Wydany przez Rząd

USA certyfikat stano-

wi jednocześnie świa-

dectwo dopuszczenia

do stosowania w

armiach wszystkich

krajów NATO.

KLUCZE DO BEZPIECZEŃSTWA
wybierz odpowiedni klucz do swoich potrzeb

cięcie typu
high security

cięcie typu
cross cut

cięcie typu
straight cut

wyposażone 
w SPPU

dołączony olej
Kobra

zastosowane oznaczenia

Oferujemy dodatkową 7-letnią
gwarancję na noże tnące. Gwa-
rancja nie obejmuje naturalnego 
zużycia noży jak również przypad-
ków, w których uszkodzenia
powstały na skutek nieprawidło-
wego używania urządzenia,
wypadku czy nie stosowania się
do zaleceń zawartych w instrukcji.

• niszczarki dla domu 
lub małego biura

• małe natężenie pracy

• dzienne niszczenie kar-
tek - do 250 arkuszy

• do niszczenia 
standardowych 
kartek A4

• niszczarki  dla małych
i średnich biur

• średnie natężenie pracy 

• dzienne niszczenie kar-
tek - do 1000 arkuszy

• wyższy stopień 
bezpieczeństwa

• idealne do stosowania
przy biurku

• niszczarki dla średnich 
i dużych biur

• wysokie natężenie pracy

• dzienne niszczenie 
kartek - powyżej 1000
arkuszy

• wybrane modele niszczą
dyskietki, karty kredyto-
we, płyty CD

• niszczenie wydruków
komputerowych

• najwyższy stopień bez-
pieczeństwa (seria HS)

• niszczarki 
dla domowych biur 

• małe natężenie pracy

• dzienne niszczenie kar-
tek - do 100 arkuszy

• do niszczenia 
standardowych 
kartek A4
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Łatwy do opróżnienia kosz, 
nie wymaga używania worków
plastikowych.

Automatyczny start/stop dzięki
zastosowaniu fotokomórki.

Przełącznik wyboru trybu
pracy: czuwanie (stand by) /
cofanie (reverse).

Kobra S-100 Special

510,-

Seria specjalnie przygotowana dla zaspokojenia potrzeb mniejszych
biur i urzędów. Elegancka obudowa i stonowana kolorystyka, zaprojek-
towane przez włoskich stylistów, sprawiają, że niszczarki Kobra 
znakomicie prezentują się przy każdym biurku. Podstawa na rolkach 
i ruchomy pojemnik na ścinki ułatwiają ustawienie i obsługę.

Znaczna moc, całkowita niezawodność i pełna automatyzacja obsługi
to cechy tej serii niszczarek, uzyskane dzięki zastosowaniu najnow-
szych rozwiązań mechanicznych i elektronicznych. Wybrane modele
posiadają system cut-off odcinający zasilanie, automatycznie reagują-
cy na przeciążenie, co zabezpiecza przekładnie i elementy mechanicz-
ne przed błędami obsługi.

Kobra 100 - 200 to seria niszczarek odpowiednich do okazjonalnego
niszczenia dokumentów. Natomiast Kobra 150, wyposażona 
w bardzo cicho pracujący silnik, gwarantująca świetną wydajność
przy głośności na poziomie szeptu, przeznaczona jest do bardziej
intensywnej pracy.

KOBRA 100-200-150
Kobra S-100 Special  
Wejście 220 mm
Ścinki 3,5 mm
Ilość arkuszy 10/12

510,-

Kobra S-150 E  
Wejście 220 mm
Ścinki 3,5 mm
Ilość arkuszy 6/7

555,-

Kobra S-150 E Special  
Wejście 220 mm
Ścinki 3,5 mm
Ilość arkuszy 11/12

620,-

Kobra S-200 
Wejście 220 mm
Ścinki 7,5 mm
Ilość arkuszy 17/19

630,-

Kobra C-100 
Wejście                  220 mm
Ścinki 3,9x20 mm
Ilość arkuszy 4/6

840,-

Kobra C-150 E  
Wejście 220 mm
Ścinki 3,9x20 mm
Ilość arkuszy 6/8

999,-

zestawienie danych technicznych niszczarek Kobra
na stronach 32 i 33
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KOBRA 50

Klawisz cofania - przydatny
jeśli nie jest jeszcze za
późno

Czujnik automatycznego
włączania

Dodatkowy przycisk 
ręcznego włączania

Pojemny, łatwo dostępny
kosz na ścinki papieru 
i inne biurowe odpadki

niszczarki dokumentów | najwyższa jakość 

Kobra S-50

335,-

niszczarka 
na miejsce

kosza

Automatyczny
start/stop z dodatko-
wym przyciskiem do
ręcznego włączania.

Bezobsługowy, zabu-
dowany system prze-
niesienia napędu,
chroni przekładnie
przed kurzem i nie
wymaga smarowa-
nia.

Kobra S-50/6*
Wejście 220 mm
Ścinki 5,8 mm
Ilość arkuszy 6/8

335,-
*Uwaga: model w przygotowaniu

Kobra S-50/4  
Wejście 220 mm
Ścinki 3,9 mm
Ilość arkuszy 4/6

335,-

24

Seria niszczarek w klasie popularnej, jednak o wydaj-
ności profesjonalnej. Noże tnące o długotrwałej żywot-
ności. Automatyczny system start/stop zapewnia łatwą
i bezpieczną obsługę.

Kobra S-50 różni się od innych niszczarek przede
wszystkim nową koncepcją użytkową, pozwalającą wyko-
rzystywać to urządzenie również jako zwykły kosz na
śmieci. Kobra S-50 niszczy bowiem dokumenty i jest
wyposażona w obszerny kosz na zwykłe śmieci.

Dla tej niszczarki nie trzeba zatem szukać miejsca przy
biurku - wystarczy zastąpić nią zwykły kosz na śmieci
zarazem radykalnie podnosząc zabezpieczenie poufności
wykonywanej pracy.

nowość

nowość



Łatwy do opróżnienia kosz, 
nie wymaga używania worków
plastikowych.

Automatyczny start/stop (foto-
komórka). Sygnalizacja trybu
czuwania (stand by). Automa-
tyczne wyłączenie podczas
opróżniania kosza.

Wyjątkowo silny, cicho pracują-
cy  napęd łańcuchowy z prze-
kładniami stalowymi - 240SS2
/ 240SS5 / 240C2 / 240C4 /
240HS.

Nowa rodzina niszczarek Kobra 240
obejmuje siedem różnych modeli o nie-
zwykłych możliwościach. Zwarta obu-
dowa o pięknym, inspirowanym sylwet-
ką kobry wyglądzie, kryje nowatorskie
rozwiązania techniczne. 

Niewielkich rozmiarów Kobry 240
posiadają szczelinę wejściową o sze-
rokości 240 mm, wyposażone są 
w prostą i niezawodną elektronikę,
niszczą ogromne ilości dokumentów
łącznie ze zszywkami i spinaczami. 

Innowacja: Kobra 240 kompresuje ścin-
ki zapewniając lepsze wykorzystanie
zasobnika o pojemności 35 litrów.

Sterowanie: automatyczny start/stop
(fotokomórka), funkcja stand-by, auto-
matyczne odcięcie zasilania w wypadku
zaklinowania papieru lub odstawienia
kosza na ścinki, zabezpieczenie przed
przegrzaniem silnika.

Uwaga! Modele specjalne: Kobra 240
SS4 i SS5 - niszczą płyty CD.

Kobra 240 S4

1.400,-

KOBRA 240modele 240 SS4 i SS5 niszczą:

płyty CD          dyskietki             papier

najwyższa jakość | niszczarki profesjonalne

25zestawienie danych technicznych niszczarek Kobra
na stronach 32 i 33

Kobra 240 S4  
Wejście 240 mm
Ścinki 3,8 mm
Ilość arkuszy 14/16

1.400,-

Kobra 240 S5  
Wejście 240 mm
Ścinki 5,8 mm
Ilość arkuszy 20/22

1.510,-

Kobra 240 SS2  
Wejście 240 mm
Ścinki 1,9 mm
Ilość arkuszy 13/15

1.770,-

Kobra 240 SS5  
Wejście 240 mm
Ścinki 5,8 mm
Ilość arkuszy 27/29

1.780,-

Kobra 240 C2  
Wejście 240 mm
Ścinki 1,9x15 mm
Ilość arkuszy 8/10

2.180,-

Kobra 240 C4  
Wejście 240 mm
Ścinki 3,5x30 mm
Ilość arkuszy 13/15

2.180,-

Kobra 240 HS
Wejście 240 mm
Ścinki 0,8x9,5 mm
Ilość arkuszy 6/8

2.900,-

Kobra 240 SS4  
Wejście 240 mm
Ścinki 3,8 mm
Ilość arkuszy 21/23

1.750,-

nowość
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KOBRA 260

Urządzenia umożliwiające niszczenie
wydruków komputerowych wraz z perfo-
racją. Zastosowanie silników dużej mocy
gwarantuje wysoką wydajność i pozwala na
cięcie zszywek oraz spinaczy. Wszystkie
modele są wyposażone w automatyczny
start/stop i optyczne wskaźniki informują-
ce o gotowości do pracy, napełnieniu
pojemnika na ścinki lub otwartych drzwicz-
kach. Specjalne zabezpieczenia chronią
urządzenia przed przegrzaniem silnika
w trakcie niszczenia dużych ilości doku-
mentów. Kobra 260 SS5 niszczy płyty CD.
Model wyposażony w dwa silniki, co
nadaje mu wyjątkową moc. Tnie jednora-
zowo do 46 kartek!

Przydatnym uzupełnieniem okazuje się
półka na wydruki komputerowe (strona
28). 

Wszystkie modele wyposażone w SPPU
(strona 22).

Zasobnik o pojemności 65 litrów.
Zastosowanie worków plastiko-
wych ułatwia usuwanie dużych
ilości ścinków.

Noże tnące - 7 lat gwarancji.

Wyłączniki: stop  i cofanie
(revers). Sygnalizacja: czuwa-
nie (stand by) oraz otwarte
drzwi/pełny zasobnik.

KOBRA 260 S4

2.400,-

płyty CD             dyskietki               papier

Kobra 260 S4  
Wejście 260 mm
Ścinki 3,8 mm
Ilość arkuszy 20/22

2.400,-

Kobra 260 S2  
Wejście 260 mm
Ścinki 1,9 mm
Ilość arkuszy 14/16

2.570,-

Kobra 260 C2  
Wejście 260 mm
Ścinki 1,9x15 mm
Ilość arkuszy 9/11

2.780,-

Kobra 260 C4  
Wejście 260 mm
Ścinki 3,5x30 mm
Ilość arkuszy 15/17

2.780,-

Kobra 260 HS
Wejście 260 mm
Ścinki 0,8x9,5 mm
Ilość arkuszy 6/8

3.660,-

Kobra 260 HS2
Wejście 260 mm
Ścinki 0,8x9,5 mm
Ilość arkuszy 11/13

5.200,-

Kobra 260 SS5  
Wejście 260 mm
Ścinki 5,8 mm
Ilość arkuszy 42/46

3.160,-

Kobra 260 HS2-K*
Wejście 260 mm
Ścinki 0,8x9,5 mm
Ilość arkuszy 11/13
funkcja niszczenia w wypadku
wyłączenia prądu

5.490,-
*Uwaga: 
model na specjalne zamówienie

Kobra 260 CC2  
Wejście 260 mm
Ścinki 1,9x15 mm
Ilość arkuszy 15/17

3.490,-

Kobra 260 CC4  
Wejście 260 mm
Ścinki 3,5x30 mm
Ilość arkuszy 22/24

3.490,-

nowość

nowość

modele 260 SS5 i CC4 niszczą:
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Seria niszczarek zaprojektowana do niszczenia szerokich
wydruków komputerowych z wysoką wydajnością przy niskim
poziomie hałasu. Modele Kobra 385 wyposażone są w automa-
tyczny start/stop sterowany fotokomórką, funkcję czuwania
(stand-by) oraz elektroniczny wyłącznik sygnalizujący zapełnienie
pojemnika na ścinki. Specjalnie utwardzane głowice tnące radzą
sobie świetnie ze spinaczami i zszywkami do papieru. Gromadze-
nie ścinków w zwykłych plastikowych workach ułatwia szybkie
opróżnianie pojemnika i utrzymanie porządku. Zasobnik o pojem-
ności 130 litrów. Polecamy także opcjonalne wyposażenie 
w postaci półki na wydruki komputerowe (strona 28).

Modele serii 385 C dodatkowo posiadają elektroniczne zabezpie-
czenie przed uruchomieniem, włączające się automatycznie 
po otwarciu drzwiczek.

KOBRA 385

KOBRA 385 S4

3.200,-

geprüfte
Sicherheit

RWTUV

ISO 9002

do biura 
średniej wielkości

Wszystkie niszczarki Kobra są trwałe i niezawodne. Dlatego udzielamy 7 lat gwarancji na noże
tnące. Regularne oliwienie głowic tnących poprawia ich pracę. Do każdej niszczarki typu cross-
cut (wzdłużno-poprzecznej), oznaczenie C lub HS, dodajemy gratis buteleczkę ze specjalnym
olejem Kobra. Niszczarki te opatrzyliśmy symbolem kropli.

Zachęcamy do częstego wykonania prostej czynności: na kartkę papieru wypuszcza się kilka
kropli oleju, następnie kartkę tę niszczy się w niszczarce. To wszystko!

Kobra 385 S4  
Wejście 385 mm
Ścinki 3,8 mm
Ilość arkuszy 13/15

3.200,-

Kobra 385 SS4 
Wejście 385 mm
Ścinki 3,8 mm
Ilość arkuszy 20/22

3.620,-

Kobra 385 C2 
Wejście 385 mm
Ścinki 1,9x15 mm
Ilość arkuszy 9/11

4.140,-

Kobra 385 C4 
Wejście 385 mm
Ścinki 3,5x30 mm
Ilość arkuszy 15/17

3.830,-

Olej do niszczarek Kobra
Specjalna formuła opracowana do smarowa-
nia noży tnących niszczarek dokumentów. 

Opakowanie 1 but. 125 ml   16,-

Do wszystkich cen doliczamy VAT
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KOBRA 390-400 

KOBRA 400 S5

7.090,-

wysoka wydajność 
potrzebna 
w biurach
i urzędach

Obszerny, 
łatwo dostępny 
zasobnik 
o pojemności 
160 litrów.

Nowoczesna elektro-
nika gwarantuje
optymalne wykorzy-
stanie mocy i bez-
pieczeństwo pracy.

Przełącznik wyboru
trybu pracy: czuwanie
(stand by)/ cofanie
(reverse), sterowany
fotokomórką automa-
tyczny start/stop.

Kobra 400 S5  
Wejście 400 mm
Ścinki 5,8 mm
Ilość arkuszy 60/62

7.090,-

Kobra 390 C4
Wejście 400 mm
Ścinki 3,9 x 40 mm
Ilość arkuszy 24/26

6.440,-

Kobra 400 C4  
Wejście 400 mm
Ścinki 3,9x40 mm
Ilość arkuszy 44/48

7.970,-

Kobra 400 C2
Wejście 400 mm
Ścinki 1,9x15 mm
Ilość arkuszy 29/31

9.030,-

Kobra 390 S5
Wejście 400 mm
Ścinki 5,8 mm
Ilość arkuszy 31/33

5.590,-

Niszczarki największej mocy i wydajności. Wykorzystywane do
niszczenia dużych ilości papieru, satysfakcjonują nawet najbardziej
wymagających klientów. Szczelina wejściowa 400 mm. Wysoki sto-
pień automatyzacji - elektronicznie sterowane: start/stop, stand-by,
wyłączanie przy otwartych drzwiczkach i zapełnieniu pojemnika 
oraz cofanie papieru w wypadku przeciążenia. 
Zaprojektowany do niszczenia dużej ilości papieru, cicho pracujący
napęd łańcuchowy z przekładniami stalowymi. Silniki przystosowane
do pracy ciągłej. Opcjonalnie półka na wydruki komputerowe.

Półka
na wydruki komputerowe
Mocowana na niszczarce umożliwia
wygodne ułożenie przeznaczonych do
niszczenia wydruków kompu-
terowych, plików dokumentów, nota-
tek.

Wersja dla serii Kobra 260 99,00
Wersja dla serii Kobra 385 120,00
Wersja dla serii Kobra 400 130,00

28
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KOBRY SERII  HS

Seria niszczarek Kobra HS obejmuje modele, przeznaczone do niszczenia
małej, średniej oraz dużej ilości poufnych dokumentów.

Przetestowane i zaaprobowane przez odpowiednie organy rządowe oraz
wojskowe szeregu krajów, są między innymi używane przez Departament
Stanu USA, CIA oraz Agencję Bezpieczeństwa Narodowego USA. Nisz-
czarki Kobra HS są także rekomendowane do stosowania w armiach
NATO.

Ostateczne rozwiązanie problemu tajności zniszczonych dokumentów
gwarantuje specjalny, składający się z 1.200 elementów mechanizm,
tnący kartkę A4 na ponad 8.000 absolutnie nieczytelnych mikrościnków.
Wielkość ścinka: 0,8x9,5 mm (5 stopień według DIN 32757).

Kobra 260 HS2-K posiada dodatkowo unikalne rozwiązanie pozwalające
na kontynuowanie niszczenia dokumentów, nawet po odcięciu zasilania w
energię elektryczną. Zdarzają się sytuacje, gdy funkcja ta ma kolosalne
znaczenie...

Najwy¿szy stopieñ tajnoœci  - High Security

Kobra 260 HS2-K*
parametry Kobry 260 HS2, dodatkowo
funkcja niszczenia w wypadku wyłącze-
nia prądu.

5.490,-

Kobra 400 HS*
Wejście 400 mm
Ścinki 0,8x9,5 mm
Ilość kartek 17/19
Zasobnik na ścinki 160 litrów 
• Automatyczny start/stop 
• Automatyczne cofanie papieru 

w wypadku zaklinowania

12.390,-
*Uwaga: 
model na specjalne zamówienie

Kobra 260 HS2 (por. str. 26)

Wejście 260 mm
Ścinki 0,8x9,5 mm
Ilość arkuszy 11/13
Zasobnik na ścinki 85 litrów 
• Automatyczny start/stop 
• Automatyczne cofanie papieru 

w wypadku zaklinowania
• Duża moc w rezultacie zastosowa-

nia dwóch silników
• Odpowiednia do niszczenia średniej

lub dużej ilości poufnych dokumentów

5.200,-

Kobra 260 HS (por. str. 26)

Wejście 260 mm
Ścinki 0,8x9,5 mm
Ilość arkuszy 6/8
Zasobnik na ścinki 65 litrów 
• Automatyczny start/stop 
• Odpowiednia do niszczenia średniej

ilości poufnych dokumentów

3.660,-

Kobra 240 HS (por. str. 25)

Wejście 240 mm
Ścinki 0,8x9,5 mm
Ilość arkuszy 6/8
Zasobnik na ścinki 35 litrów 
• Automatyczny start/stop 
•  Odpowiednia do niszczenia 

małej lub średniej ilości poufnych
dokumentów

2.900,-

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.

Do wszystkich cen doliczamy VAT katalog wiosna/lato 2003
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KOBRA 400 WB

Kobra 400 WB pozwala na scentralizowane niszczenie dużej ilości
dokumentów, zwłaszcza w większych biurach i urzędach, gdzie
poszczególne stanowiska nie są wyposażone w niszczarki osobiste
lub w jednym miejscu pojawiają się znaczne ilości materiałów do
zniszczenia. Łatwa i bezpieczna w obsłudze, Kobra 400 WB
pozwala zabezpieczyć zawartość wszystkich biurowych koszy
przed dostępem osób niepowołanych. Po prostu, sprzątaczki
opróżniają kosze do zasobnika Kobry...

Niszczarka jest wyposażona w potężną głowicę tnącą, obojętną na
zszywki i spinacze, specjalny, obrotowy mechanizm zagarniający
zawartość zasobnika zasypowego oraz wysuwaną półkę na wydru-
ki komputerowe. Całe urządzenie jest ustawione na rolkach jezd-
nych.

Kobra 400 WB posiada automatyczny start/stop, stand-by, wyłą-
czanie przy otwartych drzwiczkach lub przepełnieniu worka na
odpady oraz automatyczne cofanie w wypadku zaklinowania papie-
ru. Tnie materiały na ścinki 3,9x40 mm, co istotnie ogranicza ich
objętość, zanim trafią do obszernego worka na odpady o pojemno-
ści 160 litrów, umieszczonego - dla wygody obsługi - na wysuwa-
nym uchwycie.

Kobra 400 WB to trwałe urządzenie pracujące bardzo cicho,
posiadające wielką moc i wydajność.

KOBRA 400 WB

13.640,-

Kobra 400 WB
Wejście 400 mm
Ścinki 3,9x40 mm
ilość arkuszy 44/48

13.640,-

Zasobnik z dostę-
pem od góry 
i przez oszklone
drzwiczki

Panel sterowania 
z sygnalizacją
przepełnienia 
kosza i otwarcia
drzwiczek

Wysuwana półka 
i szczelina wejścio-
wa na wydruki
komputerowe

zestawienie danych technicznych niszczarek Kobra
na stronach 32 i 33
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Mira® Compact Shredder
Najmniejsza, cicho pracująca niszczarka 
przybiurkowa. Tnie arkusze na paski szerokości 
6,5 mm. Wymiary urządzenia to zaledwie
285x150x340 mm.

Wejście 228 mm
Ścinki: 6,5 mm
Ilość arkuszy: 5

159,-

Mira® NoviTech Cross
Niszczarka typu cross-cut klasy popularnej.
Wyposażona w automatyczny start/stop oraz
funkcję cofania. Nowoczesna obudowa - 
pojemność kosza na ścinki 17 litrów. 

Wejście 228 mm
Ścinki: 4x36 mm
Ilość arkuszy: 5

259,-

Mira® Cross Shredder
Niszczarka typu cross-cut o parametrach 
zbliżonych do NoviTech Cross. Nieznaczne
zwiększenie wielkości ścinków pozwoliło na
podwyższenie ilości kartek ciętych jednorazo-
wo. Wyposażona w automatyczny start/stop
oraz funkcję cofania. Tradycyjny design. 
Pojemność kosza na ścinki 16 litrów. 

Wejście 225 mm
Ścinki: 4x38 mm
Ilość arkuszy: 6

259,-

Dane techniczne

s m a l l  o f f i c e  h o m e  o f f i c e

s m a l l  o f f i c e  h o m e  o f f i c e   s m a l l  o f f i c e  h o m e  o f f i c e   s m a l l  o f f i c e  h o m e  o f f i c e   s m a l l  o f f i c e  

Do wszystkich cen doliczamy VAT katalog wiosna/lato 2003

Seria urządzeń SOHO opra-
cowana specjalnie na potrze-
by małych biur. Umożliwia
prowadzenie biura także w
warunkach domowych. 

Ogromna popularność nisz-
czarek serii Mira wynika z
właściwie dobranych para-
metrów, gwarantujących
niską cenę za urządzenia
dobrej jakości. 

159,-

259,-

259,-
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WYBIERAJĄC NISZCZARKĘ WARTO WZIĄĆ POD UWAGĘ:

Odpowiedni klucz do swoich potrzeb 

Dane techniczne

Podana w tabeli wydajność ma charakter orientacyjny. W praktyce zależy od parametrów niszczonego papieru oraz zasilania.
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stopień poufności dokumentów

cięcie na paski (S) 
– standardowy stopień bezpie-
czeństwa, 
1, 2 i 3 stopień DIN

cięcie na ścinki (C)
– niemożliwe do odczytania, 
3 i 4 stopień DIN

rodzaj niszczonego materiału

dokumenty: papier, płyty CD, dyskietki
format dokumentów: standardowy A4,
wydruki komputerowe

cięcie na ścinki (HS) 
– nieczytelne dla  mikroskopu,
najwyższy stopień bezpieczeństwa, 
5  DIN



W każdym biurze
często przecina
się kartki, wyrów-
nuje arkusze,
odcina perfora-
cję. Nożyczkami
posługują się w
tym celu tylko
tam gdzie nie
w y p r ó b o w a n o
jeszcze gilotyny
lub trymera.

gilotyny i trymery | bezpiecznie, dokładnie, łatwo
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Gilotyny biurowe i introligatorskie z dociskiem ręcznym lub automa-

tycznym, tną bez wysiłku jednorazowo nawet do 600 arkuszy! 

Wyposażone w przezroczyste osłony, zapewniające bezpieczeństwo

pracy oraz ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy. Na blatach 

roboczych znajdują się standardowe szablony formatów oraz 

precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia. Bezpie-

czeństwo, wygoda pracy i atrakcyjność wzornictwa zostały 

potraktowane przez producenta absolutnie bezkompromisowo.

gilotyna RC 320
320 mm

349,-

gilotyna 

RC 320
Gilotyna umożliwiająca cięcie 5 kartek 70 g jedno-
razowo, z dociskiem ręcznym. Długość cięcia 
320 mm.
Wymiary: 390x240 mm.

349,-

gilotyna 

RC 363
Gilotyna umożliwiająca cięcie jednorazowo do 30
kartek 70 g. Długość cięcia: 360 mm. Wyposażo-
na w system automatycznego docisku papieru uru-
chamianego wraz z ruchem ostrza. 
Wymiary blatu: 440x300 mm

540,-

Gilotyny 

RC 380 
Dzięki długości cięcia 380 mm, znakomicie radzą
sobie z szerokimi wydrukami komputerowymi.
Wymiary blatu roboczego: 430x420 mm.

RC 380 SP 
Tnie do 30 arkuszy 70 g jednorazowo. Docisk ręczny.
Zmniejszone wymiary blatu: 330x420 mm.

560,-
RC 380 SE 
Tnie do 40 arkuszy 70 g jednorazowo. Docisk ręczny.

670,-
RC 380 SC 
Automatyczny docisk papieru, uruchamiany wraz 
z ruchem ostrza. Cięcie do 40 kartek 70 g.

780,-
RC 380 C 
Wersja gilotyny RC 380 rozbudowana o zewnętrz-
ną podpórkę do papieru, ułatwiającą odcinanie
większych fragmentów arkuszy. Przecina do 50
kartek 70 g.

950,-

G I L O T Y N Y  R C  S Y S T E M S

gilotyna RC 380 SC
380 mm

780,-

gilotyna RC 363
360 mm

540,-

gilotyna RC 380 C
380 mm

950,-

automatyczny docisk
papieru

automatyczny docisk
papieru
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automatyczny docisk
papieru

automatyczny docisk
papieru

gilotyna RC 440
440 mm

870,-

gilotyna RC 560
560 mm

1.470,-

gilotyna RC 440 S
440 mm

990,-

N A J W Y Ż S Z A  J A K O Ś Ć

gilotyna RC 710 T
710 mm

2.450,-

gilotyna RC 465 T
465 mm

4.450,-

Gilotyny RC 440 
Długość cięcia 440 mm pozwala na cięcie papieru
formatu A3. Blat roboczy o wymiarach 380x480
mm. Przecinają do 40 kartek 70 g.

RC 440 C 
Gilotyna wyposażona jest w udoskonalony, automa-
tyczny docisk papieru.

870,-
RC 440 S 
Wersja gilotyny RC 440 C, oprócz automatyczne-
go docisku nowego typu posiada zewnętrzną pod-
pórkę do papieru, ułatwiającą odcinanie większych
fragmentów arkuszy. 

990,-

Gilotyna RC 560
Gilotyna o długości cięcia 560 mm przecinająca
jednorazowo do 50 kartek 70 g. Wyposażona jest
w system automatycznego docisku papieru uru-
chamianego wraz z ruchem ostrza.
Wymiary blatu: 720x510 mm.

1.470,-

Gilotyny RC 710

RC 710 
Gilotyna o długości cięcia 710 mm, przecinająca
jednorazowo do 50 kartek 70 g.   Wyposażona jest
w system automatycznego docisku papieru
uruchamiany wraz z ruchem ostrza i skalowaną 
w milimetrach,  zewnętrzną podpórkę do papieru.
Wymiary blatu: 875x610 mm. 

2.050,- 

RC 710 T
Wersja RC 710 ze stojakiem. 

2.450,- 

Gilotyny RC 465

RC 465 
Profesjonalna gilotyna w przystępnej cenie. 
Długość cięcia 465 mm, max. 600 kartek papieru
70 g. Automatyczne przekładnie włączane ruchem
ostrza samoczynnie uruchamiają docisk papieru 
i osłonę bezpieczeństwa, blokującą dostęp do
ostrza. Promień świetlny wskazujący miejsce
opuszczenia noża znakomicie ułatwia uzyskanie
precyzji cięcia.
Wymiary blatu: 740x660 mm. 

4.100,- 

RC 465 T
Wersja RC 465 ze stojakiem. 

4.450,-

automatyczny docisk
papieru

Do wszystkich cen doliczamy VAT katalog wiosna/lato 2003

kartek tnie
jednorazowo  600

kartek tnie
jednorazowo  50
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GILOTYNY KOBRA 

Gilotyny biurowe KOBRA wyposażone są w specjalne
noże wykonane ze stali o najwyższej trwałości. 
Wszystkie modele posiadają ochronną osłonę. Komfort
pracy zapewnia ergonomiczny uchwyt, szablony 
formatów umieszczone na blacie oraz ogranicznik
wymiarów cięcia.

gilotyna 

Kobra 360 EM
Umożliwia cięcie jednorazowo 15-20 kartek (A4/70g).
Długość cięcia: 360 m
Ręczny docisk papieru
Wymiary blatu: 400x300 mm

315,-

gilotyna 

Kobra 360 A
Umożliwia cięcie jednorazowo 25-30 kartek (A4/70g).
Długość cięcia: 360 mm
Automatyczny docisk papieru
Wymiary blatu: 400x300 mm

630,-

gilotyna 

Kobra 460 A
Umożliwia cięcie jednorazowo 30 kartek (A4/70g).
Długość cięcia: 460 mm
Automatyczny docisk papieru
Wymiary blatu: 355x500 mm

990,- 

Gilotyny Cutmaster 
Gilotyny Cutmaster 4 i 6 to proste w obsłudze urzą-
dzenia o estetycznym wyglądzie. Posiadają docisk ręcz-
ny, który uniemożliwia przesuwanie się kartek. Na bla-
cie roboczym umieszczono szablony ułatwiające cięcie
zgodnie ze standardowymi formatami. Ogranicznik
służy do ustawiania wymiarów dowolnych formatów.
Osłona z plexi zapewnia ochronę i komfort pracy. 
Przecinają jednorazowo do 15 kartek.

Cutmaster 6
długość cięcia do 430 mm.  Wymiary blatu: 460x360 mm.

299,-
Cutmaster 4
długość cięcia do 380 mm. Wymiary blatu: 400x300 mm.

239,-
obcinarka 

Cutmaster
Podręczna obcinarka przecinająca jednorazowo 
do 5 kartek. Długość cięcia 320 mm. 
Wymiary blatu: 245x335 mm.

98,-

SUPER CUT SYSTEM

p r e c y z j a  i  w y t r z y m a ł o ś ć

Wszystkie gilotyny KOBRA zostały
wyposażone w specjalny system
cięcia nazwany przez producenta
“Super Cut System”.  
SCS opiera się na nożach wykona-
nych z wyjątkowo trwałej,  specjal-
nie utwardzanej stali węglowej. 
Nóż zaostrzony pod kątem 65°
zapewnia najwyższą jakość cięcia.
W rezultacie, standard wykonania
gilotyn Kobra, pozwala na cięcie
materiałów z niezmienną i najwyż-
szą precyzją, przez wiele lat. 

Kobra 360 EM

315,-

Kobra 360 A

630,-

Kobra 460 A

990,-

Cutmaster

98,-

Cutmaster 6

299,-

Cutmaster 4

239,-

nowość

nowość
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Modele o najwyższej
wydajności posiadają
noże wykonane ze
specjalnie utwardza-
nej stali węglowej,
gwarantujące łatwe
cięcie kartonu lub
większej liczby arku-
szy papieru jednocze-
śnie (360 HR, 460 HR
i 640 HR).

trymer Kobra 320 R

179,-

trymer Kobra 460 R

209,-

trymer Kobra 1000 R

620,-

TRYMERY KOBRA

GILOTYNY KRĄŻKOWE

Łatwe w obsłudze, precyzyjne urządzenia 
przeznaczone do cięcia papieru, folii, kalki, 
filmów, fotografii. Doskonałe nie tylko dla 
projektantów, plastyków, grafików i fotografi-
ków. Szeroki wybór modeli w zależności od 
formatu oraz grubości ciętych materiałów.
Wyposażone w rotacyjne, samoostrzące się
noże. Przezroczysta listwa dociskowa umożli-
wia precyzyjne cięcie. 

trymer 

Kobra 320 R
Długość cięcia: 320 mm
Grubość cięcia: 0,5 mm

179,-
trymer 

Kobra 460 R
Długość cięcia: 460 mm
Grubość cięcia: 0,5 mm
Automatyczny docisk

209,-
trymer 

Kobra 1000 R 
Długość cięcia: 1000 mm
Grubość cięcia: 0,8 mm
Automatyczny docisk

620,-
trymer 

Kobra 1300 R
Długość cięcia: 1300 mm
Grubość cięcia: 0,8 mm
Automatyczny docisk

750,-
trymer 

Kobra 360 HR
Długość cięcia: 360 mm
Grubość cięcia: 25-27 kartek (A4/70g) 
Automatyczny docisk

280,-
trymer 

Kobra 460 HR
Długość cięcia: 460 mm
Grubość cięcia: 25-27 kartek (A4/70g)
Automatyczny docisk

350,-
trymer 

Kobra 640 HR
Długość cięcia: 640 mm
Grubość cięcia: 25-27 kartek (A4/70g)
Automatyczny docisk

420,-
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Specjalne zagłębienie
w blacie pozwala na
umieszczenie rolki
papieru (1000R,
1300R).

Szczeliny boczne po-
zwalają na obcinanie
arkuszy o rozmiarach
większych od długości
trymera. 

nowość

nowość

nowość

nowość

nowość

Do wszystkich cen doliczamy VAT katalog wiosna/lato 2003

trymer Kobra 360 HR

280,- trymer Kobra 460 HR

350,-

trymer Kobra 640 HR

420,-



identyfikacja | identyfikatory, klipsy, wizytówki

Oferowane przez nas identyfikatory wykorzystują urzędnicy, lekarze,
agenci ochrony, policjanci, wojskowi, dyrektorzy, inspektorzy, ucznio-
wie i uczeni. Wszyscy doceniają ich przydatność, nieliczni wiedzą, 
że kosztują one grosze.

Samodzielne wykonanie eleganckiego i trwałego
identyfikatora jest łatwe przy użyciu odpowiedniej
folii laminacyjnej, na przykład 60 x 95 mm,
150 mic. (patrz laminacja str. 4) - w połączeniu
z klipsem CT 218.

Różnorodne typy kieszonek i klip-
sów pozwalają stworzyć identyfi-
kator właściwy dla sytuacji.

Sztywna oprawa pozwala wyko-
rzystać nawet zwykły papier.

Zwykła wizytówka stać się może
eleganckim identyfikatorem.

Klipsy 
do identyfikatorów

klips 

CT 905
Metalowy klips typu
„szelka“. Pasek 
z matowego tworzywa
zakończony plastiko-
wym zatrzaskiem.

Opakowanie 100 szt. 
Cena opakowania

41,00

klips 

CT 218
Metalowy klips spręży-
nujący z agrafką,
zamocowany na plasti-
kowej płytce samoprzy-
lepnej.

Opakowanie 100 szt. 
Cena opakowania

41,00

klips 

CT 710 P
Plastikowy klips 
z paskiem z matowego
tworzywa i plastiko-
wym zatrzaskiem. 
Klipsy dostępne są 
w trzech kolorach: 
białym, niebieskim 
i czerwonym. 

Opakowanie 100 szt. 
Cena opakowania

37,00

klips 

CT 211
Metalowy klips 
z paskiem z mocnego,
matowego tworzywa,
zakończony zatrza-
skiem. W odróżnieniu
od modelu CT 210,
model CT 211 posiada
zatrzask plastikowy. 

Opakowanie 100 szt. 
Cena opakowania

37,00

klips 

CT 210
Metalowa „żabka” 
z paskiem z mocnego,
przezroczystego 
tworzywa i metalowym
zatrzaskiem. 

Opakowanie 100 szt. 
Cena opakowania

41,00

klipsy z paskiem są niezbędnym uzupełnieniem
kieszonek PLD, PLM (str. 39)

dziurkacz szczelinowy do zrobienia otworu na
klips np. w zalaminowanej wizytówce (str. 44).

38
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Identyfikatory

Wizytownik stojący
Nowy typ estetycznych, niezwykle funkcjonalnych wizyto-
wników stojących. Wykonane z przezroczystego, sztywne-
go tworzywa (plexi). Wygodna, składana podstawka. Sto-
sowane przy obsłudze konferencji, przyjęć okolicznościo-
wych, szkoleń, przygotowaniu wystaw i ekspozycji,
umieszczaniu napisów informacyjnych, cen, etykiet itp.
Dostępne w trzech rozmiarach - patrz tabela obok.

Wizytownik stojący 
SRD 516

Wizytownik stojący 
SRD 527

Wizytownik stojący 
SRD 517

SRD 516
SRD 517
SRD 527

80 x 57

100 x 67

200 x 80

1,90
2,50
2,90

SYMBOL WYMIARY 
(mm)

CENA ZA
SZT.

68,40
60,00
34,80

CENA 
ZA OPAK.

36
24
12

ILOŚĆ 
W OPAK.

Identyfikator 

CT 123
Identyfikator z przezroczystego, sztywnego tworzywa,
wyposażony w klips sprężynujący i niewielką agrafkę. W
komplecie kartonik z wydrukowaną ramką; wystarczy wpi-
sać nazwisko lub w miejsce kartonika wsunąć wizytówkę.
Format 57x90 mm. Grubość folii 350 mic. - korzystnie
odróżnia nasze identyfikatory od spotykanych na rynku imi-
tacji.
50 szt. w opakowaniu.  

Cena opakowania 28,00 PLN

Kieszonka 

PLD
Kieszonka z elastycznej, przezroczystej folii, otwarta  od
góry, z wycięciem do założenia paska z klipsem np. CT 210
(patrz str. 38). Format 78x110 mm. 
50 szt. w opakowaniu.  

Cena opakowania 14,50 PLN

Kieszonka 

PLM
Kieszonka podobna do PLD, otwarta jednak z boku dla
łatwiejszego wsuwania karty identyfikacyjnej lub wizytówki.
Format 57x90 mm. 
50 szt. w opakowaniu.  

Cena opakowania 14,50 PLN

Kieszonka 

Holder
Trwała, sztywna osłona do kart plastikowych, wizytówek.
Wykonany z przezroczystego tworzywa typu plexi.  
Zabezpiecza identyfikator przed załamaniem, porysowa-
niem i innymi uszkodzeniami mechanicznymi. Stosowany
szczególnie jako wygodna kieszonka na karty plastikowe
(rozmiar 65x55 mm), magnetyczne, kontroli dostępu oraz
wszędzie tam, gdzie ważna jest trwałość identyfikatorów.

Holder z klipsem
Wyposażony w pasek plastikowy z metalowym klipsem
mocującym CT 905.
50 lub 60 szt. w opakowaniu.   Cena za 1 szt. 1,50 PLN

Holder z taśmą na szyję
Taśma szerokości 8 mm w kolorze niebieskim albo czar-
nym. 
50 lub 60 szt. w opakowaniu.   Cena za 1 szt. 1,20 PLN 

Do wszystkich cen doliczamy VAT katalog wiosna/lato 2003

CT 123
Cena za sztukę

0,56

PLD
Cena za sztukę

0,29

PLM
Cena za sztukę

0,29

Holder z klipsem
Cena za sztukę

1,50
Holder z taśmą
Cena za sztukę

1,20
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tester MD 1785

99,-

tester MD 138

19,-

tester MD 108

42,-

tester MD 188

45,-

tester MD 118

45,-

tester 

MD 138
Model kieszonkowy, na baterię 9 V, z głowicą magnetyczną,
odpowiedni do sprawdzania banknotów walut obcych z paskiem
metalicznym.

19,-
tester 

MD 118
Świetlówka ultrafioletowa (4 W) połączona z tradycyjną latarką.
Zasilanie bateryjne - cztery baterie - „paluszki". Klips mocujący.
Urządzenie znakomite również w połączeniu z Tajnopisem -
patrz strona 41.

45,-
tester 

MD 188
Świetlówka UV (4 W), masywna obudowa z osłoną zabezpieczającą.

45,-
tester

MD 108
Świetlówka UV (4 W), najpopularniejszy model handlowy.

42,-
tester 

MD 1785
Dwie świetlówki podwyższonej mocy - po 6 W: ultrafioletowa
oraz biała, do sprawdzania znaków wodnych. 
Siła emitowanego światła pozwala na stosowanie tego modelu
w dowolnych warunkach otoczenia. Profesjonalny model używa-
ny przez banki.

99,-

Często nie doceniamy przydatności niektórych urządzeń, aż do momentu
gdy ich użycie staje się nieodzowne. Wówczas okazuje się, jak wiele energii,
czasu i pieniędzy moglibyśmy zaoszczędzić, gdybyśmy mieli je pod ręką
wcześniej.

Zabezpieczenia banknotów łatwe do weryfikacji
dzięki naszym testerom:
· znak wodny
· nitka zabezpieczająca
· mikrodruk
· elementy widoczne w promieniach U.V.
· hologram
· pasek magnetyczny
· elementy uzupełniające się pod światło 

/recto-verso/
· detale widoczne pod kątem /efekt kątowy/
· farba metalizowana
· farba zmienna optycznie

Uwaga
Testery banknotów, kart płat-
niczych, czeków i innych
papierów wartościowych zna-
komicie ułatwiają wykrywanie
falsyfikatów. W każdym jednak
wypadku, ostatecznej weryfi-
kacji autentyczności dokonuje
kasjer lub inna odpowiedzialna
osoba.

Testery banknotów
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Multitester 

TI-405
Urządzenie wielofunkcyjne. Trzy sposoby kontroli autentyczności:
światło UV do sprawdzania elementów fluoroscencyjnych, lampa
biała do znaków wodnych oraz głowica magnetyczna do badania
paska magnetycznego. Unikalna, automatyczna sygnalizacja wyni-
ków badania; sygnał dźwiękowy lub świetlny. Oszczędne wykorzy-
stanie lampy UV - sterowana odpowiednim czujnikiem świetlówka
włącza się samoczynnie, tylko w czasie sprawdzania. Dodatkowo
wygodny w obsłudze, zintegrowany w jednym urządzeniu kalkula-
tor z czytelnym wyświetlaczem, zasilany bateriami.

199,-

Tester pisak do sprawdzania
Łatwy do zastosowania w każdych warunkach, służy do spraw-
dzania dolarów amerykańskich oraz euro. Marker zostawia wyraź-
ny, brunatny ślad na banknotach fałszywych, natomiast kropka
zrobiona markerem na banknocie prawdziwym, początkowo jasno-
żółta, wkrótce zanika.

MD 328

99,-

Tajnopis do oznaczania
Specjalny flamaster piszący w sposób widoczny wyłącznie w świe-
tle lampy ultrafioletowej.

199,-

Zestaw Security
W zestawie tester MD-118 oraz TAJNOPIS  w promo-
cyjnej cenie.

50,00

Cena za sztukę 

Tajnopis - cena za sztukę 

9,50

Tester pisak - cena za sztukę 

7,00

świetlówki do testerów

TESTER ŚWIETLÓWKA CENA ZA SZTUKĘ

żarówka 12 W biała do MD-328 6,00

MD-1785

MD-1785

MD-328

MD-108

MD-188

MD-118

6 W biała

6 W UV

4 W UV

16,00
16,00

14,50

Wszystkie oferowane testery
przystosowane są 
do sprawdzania EURO

Do wszystkich cen doliczamy VAT katalog wiosna/lato 2003

tester 

MD 328 professional
Trzy funkcje zintegrowane w jednym urządzeniu: świe-
tlówka UV (4 W) do sprawdzania elementów widocznych
w ultrafiolecie, lampa biała do weryfikacji znaków wod-
nych oraz szkło powiększające do odczytywania mikro-
druków.

99,-

Napisy UV, niewidoczne
w zwykłym świetle, sta-
nowią znakomity dowód
pochodzenia skradzionych
przedmiotów odzyskanych przez policję. Tajnopis
pozwala także oznaczyć wszelkie elementy wypo-
sażenia (m.in. numerem inwentarzowym), w spo-
sób nie naruszający ich estetyki.

Zestaw Security

50,-
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Folie do drukarek laserowych, atramentowych i ksero

Folia PT 100
DO KSEROKOPIAREK 
Folia poliestrowa, bezbarwna, o grubości 100 mikronów. Stabili-
zowana termicznie. Dwustronne wykończenie antystatyczne uła-
twia seryjne kopiowanie.

Opakowanie 100 arkuszy A4    46,-

Folia JT-SS  
DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH
Bezbarwna folia poliestrowa o grubości 100 mikronów. Struktu-
ra folii zapobiega rozlewaniu się atramentu. Dwustronnie anty-
statyczna. Posiada pasek wzdłuż krótszej krawędzi ułatwiający
druk seryjny. Idealna do nowoczesnych modeli drukarek atramen-
towych.

Opakowanie 50 arkuszy A4    85,-

Folia LT 
DO DRUKAREK LASEROWYCH
(WYDRUKI MONOCHROMATYCZNE)
Bezbarwna folia poliestrowa o grubości 100 mikronów. Dwu-
stronnie antystatyczna. Zwiększona odporność na wysoką tem-
peraturę.

Opakowanie 50 arkuszy A4    38,-

Superlux 180 
DO KSEROKOPIARKI I NA OKŁADKI
Przezroczysta folia grubości 180 mikronów. Odporność termicz-
na pozwala na jej stosowanie w kserokopiarkach. Logo firmy, tytuł
opracowania czy grafika, przeniesione kserokopiarką na folię, sta-
nowią rewelacyjną, profesjonalną okładkę ważnego opracowania.
Możliwe jest również wykonanie nadruku metalicznego - patrz str 9.

Opakowanie 100 arkuszy A4    72,-

wpinki do segregatorów 
na stronie 16

nowość

nowość

nowość

do drukarki 
atramentowej

laser
inkjet
ksero

do drukarki 
laserowej do kserokopiarki

łatwe w użyciu

niezbędne podczas prezentacji

atrakcyjne jako okładki



tablica prezentacyjna | magnesy i  uchwyty plastikowe | akcesoria

43

Magnetyczne punkty
mocujące
Kolorowe magnesy pozwalają
w sposób prosty i praktycz-
ny przytwierdzić dokumenty
lub notatki do metalowego
podłoża. Występują w pięciu
rozmiarach. Opakowania
typu blister. W każdym opa-
kowaniu magnesy w różnych
kolorach, w ilości zależnej od
rozmiaru.

Uwaga: punktów magnetycznych nie stosuje się do tablic 
Magic Board.

ZH-204
z przyssawką

ZH-205
z przyssawką

M-237 M-238

Uchwyty plastikowe 
Występują w dwóch odmianach: z przyssawką - do przytwier-
dzenia do gładkich powierzchni np. lustra, szyby, plexi, bądź też
z klamerką - do umieszcze-
nia w innych, trudno dostęp-
nych miejscach. Ruchome
przeguby kulkowe pozwalają
na ustawienie uchwytu w
najdogodniejszej pozycji.
Uchwyty są bardzo przydat-
ne do umieszczania  ulotek,
cen, informacji itp. Znajdują
zastosowanie w sklepach, biurach, urzędach, hurtowniach,
bankach, kasach, samochodach i wielu innych miejscach.

WF-50 WF-40 WF-30 WF-20 WF-15

- rysunki i napisy wykonuje sie magnesem
- rysunki i napisy usuwa się magnesem

ponadto:
- praktyczny, trójnożny stojak o regulowanej

wysokości,
- estetyczna, aluminiowa rama z plastikowymi

narożnikami, 
- łatwość przemieszczania dzięki składanej 

konstrukcji i małej wadze całkowitej, 
- wygodna półka na pisaki magnetyczne,
- uchwyt do mocowania tradycyjnych bloków

papieru.

Magic Board
Bez kurzu, zasychających mazaków, zgrzytania
kredy, refleksów świetlnych, plam na rękach 
i ubraniach. 
Dowolne rysunki i napisy wykonuje się magne-
tycznymi pisakami o końcówkach różnej grubości.
Wyraźne linie powstają w rezultacie oddziaływa-
nia magnesu na drobiny ferromagnetyczne zato-
pione w wielowarstwowej strukturze tablicy,
posiadającej praktycznie nieograniczoną trwałość!
Wykonane napisy można w każdej chwili, łatwo
usunąć w całości lub w części, za pomocą listwy
kasującej lub magnesu.
Wszystkie potrzebne akcesoria dostarczane są
w komplecie z tablicą. Format 60x90cm

499,-

drobiny ferromagnetyczne zatopione w wie-
lowarstwowej strukturze tablicy, posiada-
jącej praktycznie nieograniczoną trwałość,
układają się w rysunki i napisy pod wpły-
wem magnesów umieszczonych w pisakach

przełom w technologii
tablic prezentacyjnych

WF-15 
WF-20   
WF-30  
WF-40
WF-50

15
20
30
40
50

10
6
5
4
3

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

TYP CENA 
ZA OPAK.

ŚREDNICA
(mm)

ILOŚĆ W
OPAK.

ZH-204 

ZH-205   

M-237   

M-238

1,00

1,00

1,00

1,00

TYP CENA 
ZA SZT.

wieczna tablica

499,-

Do wszystkich cen doliczamy VAT katalog wiosna/lato 2003
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Zaokrąglacze narożników
Pozwalają na estetyczne wykończenie wszelkich zalaminowanych
druków oraz kartonu, papieru, fotografii, notesów, kalendarzy 
a nawet cienkiej blachy aluminiowej.

Zaokrąglacz AE - 1
Profesjonalny przyrząd o dużej wytrzymałości. Jednorazowo
zaokrągla do 100 kartek! Wyposażony w 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,
blat roboczy z prowadnicami, szufladka na ścinki 
i specjalny pojemnik do przechowywania wymiennych wkładów.

450,-

Prowadnica do papieru
Znakomite rozszerzenie możliwości zaokrąglacza AE-1. Prowadni-
ca łatwo montowana na zaokrąglaczu AE-1 pozwala na precyzyj-
ne wykonywanie półokrągłych otworów do zawieszek w kalenda-
rzach oraz standardowych okrągłych otworów, pojedynczych 
lub podwójnych, o średnicy odpowiedniej do segregatorów. 
Uwaga: prowadnica wymaga zastosowania w zaokrąglaczu AE-1
odpowiednich noży; D21 lub D6.

Cena prowadnicy bez noży 120,-
Nóż  D21
do wycinania otworu na zawieszkę do kalendarza (promień 13/16”, 21 mm)

65,-
Nóż  D6
do wykonywania okrągłych otworów (średnica 1”, 6 mm)

45,-

Dziurkacze szczelinowe

Podłużny kształt i wymiary otworu (11x3 mm) znakomicie odpo-
wiadają klipsom do identyfikatorów, które prezentujemy na stro-
nie 38 (klipsy CT 210, CT 211, CT 710, CT 905). Dziurkacze
wyposażone są w pojemniki na ścinki.

Dziurkacz bez prowadnicy
69,-

Dziurkacz z prowadnicą
ułatwiającą precyzyjne wykonanie otworu zawsze w tym samym
miejscu.

99,-

Wycinak wielofunkcyjny
tradycyjny dziurkacz  dziurkacz szczelinowy  zaokrąglacz narożników

Łatwe w obsłudze urządzenie do dziurkowania papieru lub plasti-
kowych okładek. Wycina standardowe okrągłe otwory (1'') w kart-
kach wpinanych do segregatorów, podłużne szczeliny (3x14 mm)
odpowiednie do identyfikatorów lub zaokrągla narożniki – wystar-
czy wybrać funkcję przesuwnym uchwytem. Dziurkowanie bez
wysiłku do 20 kartek papieru (A4/80g) jednocześnie lub 1 plasti-
kowej okładki (1 mm). Ruchoma listwa ułatwia precyzyjne usta-
wienie miejsca wykonania otworów lub zaokrąglenia narożników.
Podstawa wyposażona w pojemnik na ścinki.

99,-

450,-

mocny korpus -  zapewnia
stabilność

pojemnik na ścinki 
- gwarancja porządku

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

wycinają taki otwór

Dziurkacz z prowadnicą

99,-

Wycinak wielofunkcyjny

99,-

Dziurkacz bez prowadnicy

69,-

nowość

nowość

nowość

nowość



27 cm 

58,-

99,-
36 cm
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Wykorzystują szereg rodzajów zszywek 
o wymiarach zróżnicowanych zależnie od ilości
łączonych kartek.

Zszywacz 

LETACK 300 LA-S
Zszywa jednorazowo do 100 kartek.
Głębokość wejścia 60 mm. 

58,-
Zszywacz

LETACK 600 LA-S
Zszywa jednorazowo do 260 kartek.
Głębokość wejścia 100 mm.  

99,-

ILOŚĆ ZSZYWANYCH
KARTEK

TYP 
ZSZYWEK

ILOŚĆ 
W OPAK.

CENA 
OPAK.

Dziurkacz HP4-360

680,-
Dziurkacz HP2-300 

320,-

2,80
3,00
3,50
3,90
5,80
8,80

1000
1000
1000
1000
1000   
1000 

8
10 
13
15
17    
24 

2 - 30
30 - 70
50 - 100
50 - 120   
90 - 150

180 - 240

Zszywki 

Klipsy archiwizujące
Plastikowe wąsy po przełożeniu przez przedziur-
kowany plik kartek i podłużną zawleczkę rozgina
się, aż do zatrzaśnięcia w bocznych wycięciach
zawleczki. Czynność można powtarzać wielokrot-
nie aby dołożyć kartki. Łączą do 600 kartek 70 g.
Rozstaw odpowiedni do standardu dziurkacza.

Opakowanie - 50 szt.   16,60

Dziurkacze archiwizacyjne

Zszywacze archiwizacyjne

Niezwykła przekładnia pozwala na
dziurkowanie bez wysiłku (zależnie
od modelu) do 520 kartek papieru
o łącznej grubości 32 mm jednora-
zowo. Regulowana odległość dziu-
rek od krawędzi papieru. Wybranie
na listwie zatrzaskowej jednego ze
standardowych formatów, od B6
do A3, dokładnie ustala miejsce
wykonania otworów. Wyposażone
w łatwo dostępny pojemnik na
„confetti“.

Dziurkacz

HP2-300 
- dwuotworowy/300 kartek

320,-

Dziurkacz

HP2-520 
- dwuotworowy/520 kartek

460,-

Dziurkacz

HP4-360 
- czterootworowy/360 kartek

680,-

sprawdzone 
w biurach rachunkowych

i wśród księgowych

Do wszystkich cen doliczamy VAT katalog wiosna/lato 2003



akcesoria | szafki na klucze | apteczki

46

Szafki na klucze 
Estetyczne i funkcjonalne szafki w popiela-
tym kolorze, wykonane z solidnej blachy
lakierowanej piecowo, zamykane zamkiem
cylindrycznym. Zabezpieczają klucze przed
zagubieniem lub kradzieżą. Numerowane
miejsca ułatwiają szybkie znalezienie wła-
ściwego klucza. Konstrukcja pozwalająca na
zamontowanie z drzwiczkami po prawej lub
lewej stronie. Dostępne w dwóch wersjach:

Szafki duże 
z zawieszkami
posiadają 70 miejsc na klucze oraz możli-
wość regulacji wewnętrznych wieszaków
stosownie do wielkości kluczy. 
Dostarczane są z 60 zawieszkami. 
Wymiary: 270x80x350 mm.

119,-

Szafki małe
z zawieszkami 
posiadają 20 miejsc na klucze. Dostarcza-
ne są w komplecie z 20 zawieszkami.
Wymiary: 160x60x210 mm.

79,-
70 miejsc

Szafki małe

79,-
Szafki duże

119,-

Apteczki 
Funkcjonalne szafki metalowe z możliwością regulacji
wysokości zawieszenia półek i zmiany kierunku otwierania
drzwiczek.
Wymiary: 270x80x340 mm.

79,-

Zawieszki 
do kluczy
Różnokolorowe, plastikowe zawieszki do klu-
czy, z zabezpieczonym przezroczystą folią
okienkiem do wpisania numeru pomieszcze-
nia.

Opakowanie 100 sztuk 25,-

Apteczka

79,-

20 miejsc

p r z y d a t n e  
w każdym biurze i w domu

Do wszystkich cen doliczamy VAT katalog wiosna/lato 2003
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uchwyty połączeniowe krążek gumowy

Szafki 
na dokumenty 
Bogaty wybór bardzo przydatnych w każdym biu-
rze i w każdym domu szafek na dokumenty. 
Zróżnicowane kombinacje wysokości szufladek 
w standardowej wielkości A4+. Atrakcyjne 
wzornictwo, staranne wykonanie z trwałego two-
rzywa. Specjalnie zaprojektowane, stanowiące
wyposażenie szafek uchwyty, pozwalają na ich
łączenie w dowolne zestawy. Przydatne okazują
się wówczas krążki gumowe, także  dołączone do
każdej szafki, zabezpieczające szafki przed 
przesuwaniem i zarysowaniem.

• Seria 110 bez zamka
• Seria 120 z zamkiem cylindrycznym

Wszystkie modele dostępne 
w dwóch kolorach: 
jasnoszarym (IBM) oraz granatowym.

Uwaga!
nasze oznaczenia szufladek:
S = mała (small)    
M = średnia (medium)    
L = duża (large)

DDCC  111111  
(6S)

DDCC  111122
(3M)

Szafki standardowe - Seria 110
TYP SZAFKI

TYP SZAFKI CENA 

DC 111 (6S) 86,-
DC 112 (3M) 86,-
DC 113 (2L) 86,-
DC 114 (4S+1M) 86,-
DC 115 (2S+2M) 86,-
DC 116 (1S+1M+1L) 86,-
DC 117 (3S+1L) 86,-

Szafki z zamkiem - Seria 120

DC 121 (6S) 98,-
DC 122 (3M) 98,-
DC 124 (4S+1M) 98,-
DC 125 (2S+2M) 98,-
DC 126 (1S+1M+1L) 98,-
DC 127 (3S+1L) 98,-

Szafki z zamkiem

98,-

CENA 

DDCC  111144
(4S+1M)

DDCC  112211
(6S)

DDCC  111166  
(1S+1M+1L)

DDCC  112266    
(1S+1M+1L)

DDCC  111133
(2L)

DDCC  111155  
(2S+2M)

DDCC  111177    
(3S+1L)

DDCC  112266    
(1S+1M+1L)

DDCC  112255    
(2S+2M)

Szafki bez zamka

86,-
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Excelam 1670 RS

36.800,-

nawijak elektryczny

grube, niezależnie 
podgrzewane wałki 

pokryte silikonem
precyzyjna regulacja 

docisku wałków

solidna podstawa 
na kółkach z hamulcem

elektroniczny 
panel sterujący

Dostępne opcje:
Typ RS podstawowa wersja wyposażona   w stojak i nawijak folii pod-

kładowej,
Opcja E wysięgnik umożliwiający zakładanie rolek folii o większych

średnicach, użyteczny także do zakładania rolek carriera
papierowego,

Opcja R dodatkowy element umożliwiający zwijanie w rolkę zalamino-
wanych użytków lub carriera, 

COLD/RSH górny wałek podgrzewany do 600C jeszcze lepsze rezultaty,
jeszcze łatwiejsza obsługa,  

COMBI/RS górny wałek ogrzewany do temperatury 1200C.

668x1640x1205

668x1840x1205

668x1840x1205

668x1840x1205

ok.150
ok. 200
ok. 200
ok. 200

16.800,-
23.600,-
26.900,-
29.700,-

1.600,-
3.250,-

2 m/min.
2 m/min.
2 m/min.
2 m/min.

RS
RS

COLD/ RSH
COMBI/ RS

Opcja E
Opcja R

CENA WAGA
(kg)

SZEROKOŚĆ
LAMINACJI

WYMIARY
(mm)

TYP

1400
1600
1600
1600

MAX.
PRĘDKOŚĆ
LAMINACJI

dodatkowe opcje wyposażenia:

Excelam Cold 1400 RS

16.800,-

specjalna 
oferta
dla firm 

i pracowni 
reklamowych

zadzwoń 
po szczegółową 

informację

laminacja wydruków 
wielkoformatowych

EXCELAM 1670 RS
Nowoczesny, profesjonalny laminator, szczególnie popularny w stu-
diach reklamowych i zakładach produkujących reklamy. Maksymalna
szerokość laminacji - 1670 mm. Laminacja na gorąco, na zimno oraz
na zimno z podgrzewaniem. Naklejanie i laminowanie na płyty do gru-
bości 12 mm. Niezależne nagrzewanie górnego i dolnego wałka umoż-
liwia laminowanie różnorodnych materiałów. Elektroniczne sterowanie
prędkości oraz programowanie ustawień roboczych. Bieżąca regula-
cja temperatury poprzez nowoczesny, bezkontaktowy czujnik lasero-
wy. Wygodny w obsłudze układ regulacji docisku wałków i naprężenia
folii. Moc 3300 W, zasilanie  230 V/50Hz, wymiary 1250x 2000x710
mm, waga 270 kg.

36.800,-

EXCELAM COLD
1400/1600
Profesjonalne urządzenia do laminacji rolowej na zimno plakatów,
banerów reklamowych, map itp., zwłaszcza wielkoformatowych
wydruków ploterowych. Laminacja ta uszlachetnia wydruki, zabezpie-
cza je przed zniszczeniem, szkodliwym wpływem promieniowania UV i
warunków atmosferycznych, dodaje głębi barwom. Dzięki regulowanej
szczelinie roboczej - do 13 mm - laminatory Excelam Cold umożliwia-
ją także naklejanie arkuszy lub wstęg wydruków na sztywne i grube
podłoża np. płyty piankowe. Obsługę ułatwia regulacja prędkości lami-
nacji oraz nożny włącznik napędu wałków. Wbudowany trymer
poprzeczny umożliwia odcięcie zalaminowanych materiałów. Każdy
laminator posiada stabilny stojak, wyposażony w kółka do przesuwa-
nia urządzenia. Zastosowano podwójny system zabezpieczenia: foto-
komórkę oraz wyłącznik kontaktronowy. 

Do wszystkich cen doliczamy VAT katalog wiosna/lato 2003
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SONIC 65/80/110
Laminatory nowej generacji, zaprojektowane specjalnie dla punk-
tów usługowych laminowania, większych biur, szkół oraz urzędów.
Osiągają temperaturę roboczą w ciągu 1 minuty od włączenia!
Laminowanie folią o grubości 32 - 250 mic. Temperatura 0 -
1200C. Prędkość laminacji do 3 m/min. Łatwy dostęp do wałków
umożliwia ich szybkie czyszczenie. Trymer poprzeczny do odcina-
nia zalaminowanych użytków. Prosta obsługa.

SURELAM 1000 S
Profesjonalne, nowoczesne laminatory o szerokości laminacji
1000 mm, regulowanej prędkości do 6 m/min i grubości laminacji
do 5 mm. Posiadają kontrolę temperatury, boczne noże tnące
liniowo oraz przecinak poprzeczny. Elementem grzejnym jest płyta
w kształcie podkowy z możliwością unoszenia, co ułatwia czysz-
czenie wałków. Laminatory wyposażone w unikalny system usta-
wiania i prowadzenia folii rolowej. Zasilanie 230V/50 Hz, moc
2300 W, wymiary: 604x1260x423 mm, waga: 150 kg.
Urządzenie wyposażone w stojak. 

18.500,-

DOLPHIN 35
Przystępna cena i duża wydajność czynią „delfina“ znakomitym
laminatorem dla wszelkich biur, szkół i zakładów usługowych.
Laminacja rolowa, grubość folii 32 do 175 mic. Odchylany ele-
ment grzejny w kształcie podkowy pozwala na łatwe czyszczenie
wałków. Sterowanie mikroprocesorowe, trymer do odcinania lami-
nowanych materiałów. Regulowana szybkość laminacji: 0 - 3
m/min. Szerokość laminacji 350 mm. Zasilanie 230V/50 Hz, moc
1500 W, wymiary: 546x511x329 mm, waga: 35 kg.

3.900,-

EXCELAM HOT
Laminatory rolowe wyposażone w gorące wałki pokryte silikonem.
Laminacja folią o grubości 32 do 250 mic., na gorąco lub na zimno.
Możliwość naklejania na karton piankowy (szczelina robocza 
regulowana - do 5 mm). Maksymalna szybkość laminacji 
1,6 m/min. Przełącznik zmiany kierunku. Mikroprocesorowa kon-
trola temperatury i szybkości pracy, nowoczesny panel sterowania
z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. Wygodny w obsłudze układ
regulacji docisku wałków i naprężenia folii. Zasilanie 230V/50Hz.

CENA WAGA
(kg)

MOC
(W)

SZEROKOŚĆ
LAMINACJI (mm)

WYMIARY
(mm)

MODEL

456x546x285

456x850x285

456x1250x285

25

38

138

5.110,-
8.690,-

19.990,-

355 Q
655 Q
1055 QRS

1300

1800

2350

350

650

1050 Excelam 355 Q

5.110,-

Surelam 1000 S

18.500,-

Dolphin 35

3.900,-

Sonic 65

6.690,-

Uchwyty do mocowania folii rolowej
Przydatne akcesoria do wszystkich typów laminatorów umożliwia-
jące zakładanie folii rolowej nawiniętej na  tuleję o średnicy 25,
58, lub 77 mm.

ŚREDNICA ROZMIAR TULEII NA KTÓRĄ NAWINIĘTO FOLIĘ          
OSI                 25 MM    CENA        58 MM      CENA       77 MM     CENA

14 mm 14/25 62,- 14/58 72,- 14/77 113,-
19 mm 19/25 34,- 19/58 Z 72,- 19/77 Z 113,-

19/58 W 62,- 19/77 W 98,-
Z - zewnętrzne     W - wewnętrzne

903x557x476

1053x557x476

1303x557x476

51

59

73

6.690,-
8.290,-

11.850,-

65
80
110

CENA WAGA
(kg)

2000 

2100

2200

MOC
(W)

SZEROKOŚĆ
LAMINACJI (mm)

WYMIARY
(mm)

MODEL

650

800

1100

Wysięgniki
Jako wyposażenie opcjonalne laminatorów Excelam Hot oferujemy
wysięgniki umożliwiające stosowanie większych roli folii, do śred-
nicy 330 mm.

Cena za komplet    80,-

49



Folia rolowa polipropylenowa
Do foliowania na gorąco.

profesjonalne | laminatory rolowe

FOLIANT
Foliant służy do jednostronnego foliowania papieru, kartonu i cieńszych
tektur, w zakresie 115 – 350 g/m2. Foliant umożliwia także laminowanie
wydruków cyfrowych.

Łatwa, jednoosobowa obsługa, krótki czas przygotowania do pracy, 
zwykle już drugi lub trzeci arkusz jest pełnej jakości. Niskie koszty 
eksploatacji: folia polipropylenowa błyszcząca i matowa od 24 mic., 
w rolach do 3000 mb. Prosta instalacja - zasilanie 230V. Łatwa sepa-
racja arkuszy – automatyczna lub ręczna. Mikroprocesorowa kontrola

temperatury i szybkości, bieżący pomiar ilości arkuszy
i długości zużywanej folii.

Folianty oferowane są w trzech
standardowych szerokościach: 37,

52 i 72 cm, dwóch zakresach
prędkości maksymalnej: 7 i 15
m/min., opcjonalnie z separa-

torami i samonakładakami tworzą-
cymi kompletne linie produkcyjne.

Wszystkie typy i opcje charakteryzuje
znakomity stosunek ceny do jakości i możliwości.

Ceny dewizowe płatne w PLN wg kursu NBP dewizy - sprzedaż 
w dniu wystawienia faktury. Producent folii zastrzega sobie
prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.

Dla foliarni, drukarni 
i introligatorni

Rodzaj folii Grubość folii Standardowo Przekrój
Ilość mb rdzenia
na roli roli

Błyszcząca 24µ 2000/3000 77 mm

Matowa 27µ 2000/3000 77 mm

W ciągłej sprzedaży posiadamy folie o szerokości od 260 mm do 700
mm. Na zamówienie sprowadzamy folie o szerokości do 700 mm.

270,-

2.840,-

180,-

330,-

2.840,-

5.680,-

180,-

360,-

3.380,-

***

190,-

360,-

format

max. szerokość foliowania

regulowana szybkość robocza 

stopień automatyzacji foliowania

cena w EURO

B3, B4

370 mm

0-7 m/min

opcjonalnie

3.990,-

B3, B4

380 mm

0-7 m/min

półautomat *

6.790,-

B3, B4

380 mm

0-12 m/min

automat **

10.790,-

B2, B3, B4

520mm

0-7 m/min

opcjonalnie

4.590,-

B2, B3, B4

520 mm

0-15 m/min

opcjonalnie

6.130,-

B1, B2, B3

720 mm

0-15 m/min

opcjonalnie

7.020,-

Foliant 370T Foliant 400 S5 Foliant 400 A Foliant 520 T Foliant 520 HP Foliant 720 HP

SEPARATOR automatyczne rozdzielanie zafoliowanych arkuszy

SAMONAKŁADAK automatyczne nakładanie arkuszy

ZASOBNIK  na zafoliowane arkusze

PODSTAWA linii technologicznej 

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (automatyzacja procesu foliowania) - ceny w EURO

*  foliarka z separatorem     ** foliarka z  separatorem i samonakładakiem     *** w ofercie od czerwca 2003

Nowoczesne urządzenie
eksploatowane już 

w 45-ciu krajach świata. 

50 Do wszystkich cen doliczamy VAT katalog wiosna/lato 2003
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CENA
(USD za rolę)

PRZEKRÓJ
rdzenia roli (mm)

SZEROKOŚĆ
(mm)

ILOŚĆ
(mb w roli)

GRUBOŚĆ
(mikrony)

CENA
(USD za rolę)

PRZEKRÓJ
rdzenia roli (mm)

SZEROKOŚĆ
(mm)

ILOŚĆ
(mb w roli)

GRUBOŚĆ
(mikrony)

CENA
(USD za rolę)

PRZEKRÓJ
rdzenia roli (mm)

SZEROKOŚĆ
(mm)

ILOŚĆ
(mb w roli)

GRUBOŚĆ
(mikrony)

z
n

a
k

o
m

i
t

e
 

e
f

e
k

t
y

 
i

 
u

m
i

a
r

k
o

w
a

n
e

 
k

o
s

z
t

y

20
30
30

58
58
58

355,00
396,00
597,00

CENA
(PLN za rolę)

PRZEKRÓJ
rdzenia roli (mm)

ILOŚĆ
(mb w roli)

200
100
240

GRUBOŚĆ
(mic.)

1400
1570
1570

SZEROKOŚĆ
(mm)

50
50
50

200
50
50
50
50

200

77

77

107,00
162,00
288,00
480,00
122,00
145,00
178,00
295,00
540,00

1040
1400
1550
1550
1000
1040
1400
1550
1550

50
50
50

200
200

77 214,00
309,00
493,00
630,00
896,00

1040
1400
1550
1400
1550

25

50

25

50
50
50

77 176,00
247,00
410,00

1040
1400
1550

50

do laminatorów z serii EXCELAM COLD

200
200
200
500

25

58

320
350
650

1000

32

PRZEKRÓJ
rdzenia roli (mm)

SZEROKOŚĆ
(mm)

ILOŚĆ
(mb w roli)

GRUBOŚĆ
(mikrony)

CENA
USD/m2

0,59

Folia rolowa poliestrowa Crystalex
do laminacji na zimno

** do wyczerpania zapasów
* w ofercie od maja 2003
Ceny dewizowe płatne w PLN wg kursu NBP dewizy - sprzedaż w
dniu wystawienia faktury. Producent folii zastrzega sobie prawo
do zmiany cen bez uprzedzenia.

CENA
USD/m2

0,23

CENA
USD/m2

0,38

CENA
USD/m2

0,51

CENA
USD/m2

0,61

błyszcząca - dwustronnie samoprzylepna

błyszcząca - jednostronnie samoprzylepna

matowa, do laminacji na gorącobłyszcząca, do laminacji na gorąco

Folia rolowa poliestrowa

matowa - jednostronnie samoprzylepna

Carrier papierowy

Na życzenie Klienta sprowadzamy około 200 
rodzajów folii rolowej do laminacji:

na zimno Crystalex
• folie o szerokości laminacji od 635 do 2100 mm,
• folie o długości do 200 m,

oraz miękkie folie UV typu Pronex UV Cold

na gorąco
• folie o grubości od 25 do 250 mic.
• folie o szerokości do 2100 mm i długości zwoju    

do 3000 m
• folie o przekroju rdzenia 58 mm, 77 mm, 
• folie kolorowe przezroczyste i nieprzezroczyste
• folie matowe
• folie Photonex - miękkie PCV o różnej fakturze 

powierzchni: błyszcząca, matowa i “piaskowa”

GRUBOŚĆ PRZEKRÓJ SZEROKOŚĆ    ILOŚĆ metrów bieżących na roli
(mikrony) rdzenia (mm) (mm) 75 100 150 200 500

32 25 305 X** X

320 X

330 X*

350 X

457 X

500 X**

635 X X*

58 500 X**

650 X X**

800 X

965 X*

1000 X

1040 X** X*

1250 X

1400 X

1600 X

60 25 305 X*

320 X

330 X*

350 X

430 X

630 X

58 500 X**

635 X

650 X

800 X

1000 X X

80 25 305 X

320 X* X**

330 X*

350 X

500 X**

58 650 X

1000 X

1040 X**

1250 X

1400 X

1600 X

100 25 305 X*

320 X

330 X*

350 X

630 X

58 500 X** X

650 X

800 X**

1000 X** X

1250 X

1400 X

1600 X



Megastar
Wysokowydajna, profesjonalna, elektryczna maszyna do opraw,
perforuje i binduje arkusze do szerokości 42 cm grzbietem pla-
stikowym, metalowym lub spiralnym. Zaprojektowana specjalnie dla
drukarni, introligatorni oraz punktów reprograficznych, przygotowana
do intensywnej eksploatacji. Posiada różne rozwiązania systemów bin-
dujących, połączonych w jednym urządzeniu; sekcja bindująca może być
zintegrowana z perforatorem lub pracować oddzielnie. W przypadku
seryjnej produkcji opraw, wydajność bindowania może być łatwo zwięk-
szona dzięki odłączeniu maszyny bindującej od perforatora. Tworzy się
w ten sposób dwa stanowiska robocze o indywidualnym dostępie, które
zapewniają maksimum wydajności. Wymienne bloki dziurkujące można
dobrać do rodzaju grzbietu (plastikowego, metalowego lub spiralnego).

Cena (bez elementów tnących i bindujących)  8.900,-

Superstar 420
Wytrzymała maszyna dużej mocy do elektrycznego dziurkowania 
i ręcznego łączenia grzbietem plastikowym opraw do 450 kartek 
o długości do 42 cm - A2. Jednorazowo dziurkuje do 30 kartek (80g).
Wyposażona w regulację marginesów i stopnia rozwarcia grzbietów
oraz możliwość wyłączania poszczególnych noży. Przydatna szczególnie
w drukarniach i introligatorniach.

6.990,-

Superstar 420

6.990,-

Megastar

8.900,-

oprawy 
do formatu 
max A2

urządzenia 
o wysokiej wydajności

ELEMENTY BINDUJĄCE

1.400,-

1.200,-
1.590,-

190,-

do grzbietów 42 cm (3:1, 2:1)

14,28 mm do grzbietów 42 cm

Spiralam 700

obcążki do zakończania spiral

ELEMENTY TNĄCE

2.188,-
2.350,-
2.085,-
1.750,-
2.485,-
2.485,-

3:1 do grzbietów 42 cm

3:1 z zawieszką do grzbietów  42 cm

2:1 do grzbietów  42 cm

14,28 mm do grzbietów 42 cm

do spiral 5 mm

do spiral 6 mm

Grzbiety metalowe 

Grzbiety plastikowe

Spirale

Elementy wymienne tnące i bindujące do bindownicy Megastar

CENA CENA 

Zawieszki do kalendarzy*
zawieszki dostępne w siedmiu rozmiarach: 7, 10, 15, 20,
25, 30, 40 cm, oraz w kolorach: białym, czarnym, zielonym,
niebieskim, czerwonym, srebrnym, złotym.
* Towar na zamówienie.

4,8

6,4

8

9,5

11

12,7

14,3

2 - 15

16 - 40

41 - 55

56 - 65

66 - 80

81 - 100

101 - 115

3/16"

1/4"

5/16"

3/8"

7/16"

1/2"

9/16"

ŚREDNICA
GRZBIETU

(mm)

ŚREDNICA
GRZBIETU

(cale)

ILOŚĆ KARTEK W
OPRAWIE

(papier 80g/m2)

profesjonalne | bindownice
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grzbiety drutowe 
konfekcjonowane 
patrz bindowanie

str 13

Grzbiety drutowe na
szpulach 
skok 3:1, 2:1*  
Grzbiety metalowe nawinięte na szpule oferowane są w
siedmiu kolorach: białym, czarnym, zielonym, niebieskim,
czerwonym, srebrnym, złotym oraz w siedmiu średnicach.

* Spirale zamykane skok 2:1 oferujemy w czterech średni-
cach 5/8’’, 3/4’’, 7/8’’, 1’’. Towar na zamówienie.

Do wszystkich cen doliczamy VAT katalog wiosna/lato 2003



Na zamówienie sprowadzamy
około 40 modeli trymerów

RĘCZNE I ELEKTRYCZNE
- o grubości cięcia materiałów od 0,6 – 10 mm 
- o długości cięcia do 520 cm

SPECJALISTYCZNE
- o dokładności cięcia do 0,1 mm/m
- do płyt piankowych o grubości do 30 mm.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
lampy, belki dociskowe, elementy do mocowania
materiałów na roli

0,8 Trim 130

1.860,-

element do mocowania materiałów na roli
belka dociskowa 

370,-
570,-

320,-
470,-

75/105 125/165
100
130
150

0,8
0,8
0,6

5.190,-
5.390,-
5.640,-

MAX. GRUBOŚĆ
CIĘCIA (mm)

ET
MODEL:

100
130
150

DŁUGOŚĆ
CIĘCIA (cm)

CENA
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO TRYMERÓW ELEKTRYCZNYCH:

AKCESORIA
CENA DLA POSZCZEGÓLNYCH MODELI

element do mocowania materiałów na roli
lampa oświetlająca linię cięcia

370,-
170,-

320,-
170,-

AKCESORIA
75/105 125/165

CENA DLA POSZCZEGÓLNYCH MODELI

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO TRYMERÓW RĘCZNYCH

100
130
150

0,8
0,8
0,8

1.750,-
1.990,-
2.290,-

MAX. GRUBOŚĆ
CIĘCIA (mm)

0,8 TRIM
MODEL:

100
130
150

DŁUGOŚĆ
CIĘCIA (cm)

CENA

0,8 mm

Electro Trim 130

4.995,-

NEOLT TRIM
Rodzina najnowocześniejszych w Europie trymerów profesjo-
nalnych. Zróżnicowana charakterystyka techniczna poszcze-
gólnych typów pozwala na dobranie optymalnego urządzenia do
indywidualnych potrzeb. Trymery te dostarczamy na zamówienie.

Trymery ręczne
0,8 Trim
Trymer idealny do przycinania rysunków, zdjęć, plakatów itp.,
o maksymalnej grubości 0,8 mm. Posiada lekko przesuwającą
się głowicę tnącą z ostrzem krążkowym z hartowanej stali.
Listwa dociskająca papier wykonana z przezroczystego plasti-
ku, wygodny pojemnik na ścinki. Opcjonalnie element do moco-
wania materiałów w roli oraz lampa oświetlająca obszar cięcia.

Trymery elektryczne
Elektryczny napęd głowicy tnącej oraz uruchamiany wygodnymi
włącznikami (ręcznym – listwowym oraz nożnym) czynią obsłu-
gę trymerów elektrycznych lekką i przyjemną. Standardowo
wszystkie trymery elektryczne posiadają wbudowaną lampę
oświetlającą obszar cięcia oraz regulowane stopki do poziomo-
wania urządzenia.

ET (Electro Trim)
Elektryczny odpowiednik ręcznego 0,8 Trim. Grubość cięcia 
do 0,8 mm. Prędkość cięcia 1m/s, cięcie w dwóch kierunkach.

Trymery 
do kartonów piankowych
Specjalnie zaprojektowane do cięcia materiałów typu karton
Kappa. Głowice tnące wyposażone w noże stałe, wykonane 
z wysokiej jakości, hartowanej stali.
Zainteresowanych zapraszamy po szczegółowe informacje
techniczne i cenowe. 

LFT Plus 75VFT Plus 160EFT Plus160

profesjonalne trymery ręczne i elektryczne | profesjonalne
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arkusze barwne

certyfikaty

wizytówki

dyplomy

etykiety 

prgram komputerowy

Wybieram wzór z bogatej
kolekcji wizytówek 
Galerii Papieru.

Drukuję tyle wizytówek 
ile aktualnie potrzebuję.

Przy pomocy programu
Galeria Papieru układam
treść wizytówki.

Precyzyjna mikroperforacja pozwala

na łatwe rozdzielenie wizytówek po

wydrukowaniu w drukarce laserowej

lub atramentowej.

Galeria Papieru jest laureatem prestiżowego wyróżnienia 
stanowiącego potwierdzenie europejskiego standardu i jakości
oraz rekomendację wystawioną przez  Urząd Komitetu Integracji
Europejskiej i BCC.



Tak !

P r y w a t n a

W y ż s z a  S z k o ł a  

M a r k e t i n g u

81-356 GDYNIA

ul.  Władysława IV 15

Otwarte dni dla absolwentów szkół średnich

2, 3, 4 kwietnia 2000

czwartek, piątek, sobota

godz. 800 - 1400

Dołącz do najlepszych!

Dyplom
dla 

Anny Kowalskiej

za bardzo dobre wyniki w nauce

w roku szkolnym 1999/2000

Dyrektor           
       Wychowawca

mgr J. Wojnicz
P. Makowski

Gdynia 26.06.97

OOggrrooddyy  
FFlloorreenncckkiiee

Autorska Pracownia 

Architektury Krajobrazu

Ogrody

Tereny zieleni

Parki zabytkowe 

31-673 Kraków

ul.Rybnicka 37

tel.356-45

ŒŒwiat  win
zapraszamy SzanownychKlientów

na sezonowąobniżkę cen
zapraszamy do naszych sklepów

Gdynia
ul. Świętojańska 59ul. Władysława IV 44

Zakładowe Koło Turystycz-

ne

Przy Zespole Elektrociepłowni

Wschód S.A.

Organizuje

Doroczny Spływ Kajakowy

po Jeziorach Mazurskich

Węgorzewo - Ruciane Nida '97

w dniach 2-17 sierpnia

Koszt 400 zł/osobę

Bliższe informacje i zapisy 

ZKT pok. 203

Pani M. Sierczyk

Gabinet 

Odnowy 

Biologicznej

czynny codziennie

w godz. od 700 do 2300

HOTEL AMBER

Kalendarz Imprez 

__________

LIPIEC 2000

__________

Sportowych

HOTEL AMBER

EEsssseennttiiaall  BBuussiinneessssma zaszczyt zaprosić na
S e m i n a r i u m„Optymalizacja procesów gospodarki materiałowej

w przedsiębiorstwach produkcyjnych"
Tematyka prezentacji:

1.  Organizacja zakupów pod bieżące potrzeby produkcjiinż. Jerzy Maliński,  Essential Business

2.  Dostawy w systemie „Just in Time"
dr Andrzej Ohler, Politechnika Warszawska

3.  Dokumentacja materiałowa w świetle przepisów prawa
mecenas  Mikołaj Wilgusz, Ministerstwo Przemysłu

Termin prezentacji: Środa 18 października godz. 900 - 1500.

Miejsce prezentacji: Sala Kaskadowa Hotelu GRANIT,

RZESZÓW, ul. Korzenna 8
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na ręce

Pani Moniki Kwiatkowskiej,Essential Busines,  tel/fax (022) 653-28-45

P r y w a t n a

Wy ż s z a  S z k o ł a  

M a r k e t i n g u

81-356 GDYNIA

ul.  Władysława IV 15

Otwarte dni dla absolwentów szkół średnich

2, 3, 4 kwietnia 2000

czwartek, piątek, sobota

godz. 800 - 1400

Dołącz do najlepszych!

Dyplom
dla 

Anny Kowalskiej

za bardzo dobre wyniki w nauce

w roku szkolnym 1999/2000

Dyrektor      
       

     W
ychowawca

mgr J. W
ojnicz

P. Makowski

Gdynia 26.06.2000

OOggrrooddyy  

FFlloorreenncckkiiee

Autorska Pracownia 

Architektury Krajobrazu

Ogrody

Tereny zieleni

Parki zabytkowe 

31-673 Kraków

ul.Rybnicka 37

tel.356-45

ŒŒwwiiaatt  wwiinn
zapraszamy Szanownych

Klientów
na sezonową
obniżkę cen

zapraszamy do naszych sklepów

Gdynia
ul. Świętojańska 59

ul. Władysława IV 44
Zakładowe Koło Turystycz-

ne

Przy Zespole Elektrociepłowni

Wschód S.A.

Organizuje

Doroczny Spływ Kajakowy

po Jeziorach Mazurskich

Węgorzewo - R
uciane Nida '97

w dniach 2-17 sierpnia

Koszt 4
00 zł/o

sobę

Bliższ
e informacje i za

pisy 

ZKT pok. 203

Pani M. Sierczyk

Gabinet

Odnowy 

Biologiczne
j

czynny codziennie

w godz. od 7
00 do 230

0

HOTEL AMBER

Kalendarz Imprez 

__________

LIPIEC 2000

__________

Sportowych

HOTEL AMBER

EEsssseennttiiaall  BBuussiinneessss

ma zaszczyt zaprosić na

S e m i n a r i u m

„Optymalizacja procesów gospodarki materiałowej

w przedsiębiorstwach produkcyjnych"

Tematyka prezentacji:

1.  Organizacja zakupów pod bieżące potrzeby produkcji

inż. Jerzy Maliński,  Essential Business

2.  Dostawy w systemie „Just in Time"

dr Andrzej Ohler, Politechnika Warszawska

3.  Dokumentacja materiałowa w świetle przepisów prawa

mecenas  Mikołaj Wilgusz, Ministerstwo Przemysłu

Termin prezentacji: Środa 18 października godz. 900 - 1500.

Miejsce prezentacji: Sala Kaskadowa Hotelu GRANIT,

RZESZÓW, ul. Korzenna 8

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na ręce

Pani Moniki Kwiatkowskiej,

Essential Busines,  tel/fax (022) 653-28-45

Raz zobaczyć znaczy więcej niż sto razy usłyszeć !

Tak !

P r y w a t n a

W y ż s z a  S z k o ł a  

M a r k e t i n g u

81-356 GDYNIA

ul.  Władysława IV 15

Otwarte dni dla absolwentów szkół średnich

2, 3, 4 kwietnia 2003

czwartek, piątek, sobota

godz. 800 - 1400

Dołącz do najlepszych!

Dyplom
dla 

Anny Kowalskiej

za bardzo dobre wyniki w nauce

w roku szkolnym 2001/2002

Dyrektor           
       Wychowawca

mgr J. Wojnicz
P. Makowski

Gdynia 26.06.02

OOggrrooddyy  
FFlloorreenncckkiiee

Autorska Pracownia 

Architektury Krajobrazu

Ogrody

Tereny zieleni

Parki zabytkowe 

31-673 Kraków

ul.Rybnicka 37

tel.356-45

ŒŒwiat  win
zapraszamy SzanownychKlientów

na sezonowąobniżkę cen
zapraszamy do naszych sklepów

Gdynia
ul. Świętojańska 59ul. Władysława IV 44

Zakładowe Koło Turystyczne

Przy Zespole Elektrociepłowni

Wschód S.A.

Organizuje

Doroczny Spływ Kajakowy

po Jeziorach Mazurskich

Węgorzewo - Ruciane Nida '97

w dniach 2-17 sierpnia

Koszt 400 zł/osobę

Bliższe informacje i zapisy 

ZKT pok. 203

Pani M. Sierczyk

Gabinet 

Odnowy 

Biologicznej

czynny codziennie

w godz. od 700 do 2300

HOTEL AMBER

Kalendarz Imprez 

__________

LIPIEC 2003

__________

Sportowych

HOTEL AMBER

EEsssseennttiiaall  BBuussiinneessssma zaszczyt zaprosić na
S e m i n a r i u m„Optymalizacja procesów gospodarki materiałowej

w przedsiębiorstwach produkcyjnych"
Tematyka prezentacji:

1.  Organizacja zakupów pod bieżące potrzeby produkcjiinż. Jerzy Maliński,  Essential Business

2.  Dostawy w systemie „Just in Time"
dr Andrzej Ohler, Politechnika Warszawska

3.  Dokumentacja materiałowa w świetle przepisów prawa
mecenas  Mikołaj Wilgusz, Ministerstwo Przemysłu

Termin prezentacji: Środa 18 października godz. 900 - 1500.

Miejsce prezentacji: Sala Kaskadowa Hotelu GRANIT,

RZESZÓW, ul. Korzenna 8
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na ręce

Pani Moniki Kwiatkowskiej,Essential Busines,  tel/fax (022) 653-28-45

P r y w a t n a

Wy ż s z a  S z k o ł a  

M a r k e t i n g u

81-356 GDYNIA

ul.  Władysława IV 15

Otwarte dni dla absolwentów szkół średnich

2, 3, 4 kwietnia 2003

czwartek, piątek, sobota

godz. 800 - 1400

Dołącz do najlepszych!

Dyplom
dla 

Anny Kowalskiej

za bardzo dobre wyniki w nauce

w roku szkolnym 2001/2002

Dyrektor      
       

     W
ychowawca

mgr J. W
ojnicz

P. Makowski

Gdynia 26.06.2002

OOggrrooddyy  

FFlloorreenncckkiiee

Autorska Pracownia 

Architektury Krajobrazu

Ogrody

Tereny zieleni

Parki zabytkowe 

31-673 Kraków

ul.Rybnicka 37

tel.356-45

ŒŒwwiiaatt  wwiinn
zapraszamy Szanownych

Klientów
na sezonową
obniżkę cen

zapraszamy do naszych sklepów

Gdynia
ul. Świętojańska 59

ul. Władysława IV 44
Zakładowe Koło Turystyczne

Przy Zespole Elektrociepłowni

Wschód S.A.

Organizuje

Doroczny Spływ Kajakowy

po Jeziorach Mazurskich

Węgorzewo - R
uciane Nida '97

w dniach 2-17 sierpnia

Koszt 4
00 zł/o

sobę

Bliższ
e informacje i za

pisy 

ZKT pok. 203

Pani M. Sierczyk

Gabinet

Odnowy 

Biologiczne
j

czynny codziennie

w godz. od 7
00 do 230

0

HOTEL AMBER

Kalendarz Imprez 

__________

LIPIEC 2003

__________

Sportowych

HOTEL AMBER

EEsssseennttiiaall  BBuussiinneessss

ma zaszczyt zaprosić na

S e m i n a r i u m

„Optymalizacja procesów gospodarki materiałowej

w przedsiębiorstwach produkcyjnych"

Tematyka prezentacji:

1.  Organizacja zakupów pod bieżące potrzeby produkcji

inż. Jerzy Maliński,  Essential Business

2.  Dostawy w systemie „Just in Time"

dr Andrzej Ohler, Politechnika Warszawska

3.  Dokumentacja materiałowa w świetle przepisów prawa

mecenas  Mikołaj Wilgusz, Ministerstwo Przemysłu

Termin prezentacji: Środa 18 października godz. 900 - 1500.

Miejsce prezentacji: Sala Kaskadowa Hotelu GRANIT,

RZESZÓW, ul. Korzenna 8

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na ręce

Pani Moniki Kwiatkowskiej,

Essential Busines,  tel/fax (022) 653-28-45

barwne arkusze A4 | Galeria Papieru®
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Hiszpania L+marmur Marmur rossoItalia L+marmur 

Anglia

Granit

Italia R

Rama

Niebo 

Kieliszki

Italia R+marmur Hiszpania R +marmur 

Hiszpania L Italia L

Hiszpania R

Uczta 

Pryzmat

Grecja

Herold Jedwab

Bukiet Francja 

Tęcza Fala 

Krople Verona

dziesiątki wzorów...

Do wszystkich cen doliczamy VAT



Księżyc 

Party 

Business

Tulipany

Droga

Flagi 

Burgund Unia

Forsa

Horyzont

Nuty 

CarraraPlusk Zamek

Manager 

Vincent

Szampan

Drzewo 

Jachty 

dziesiątki wzorów - tysiące nowych możliwości

barwne arkusze A4 | Galeria Papieru®
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Barwne arkusze A4
wszechstronnego zastosowania jako oferty, 
cenniki, zawiadomienia, ulotki, raporty, biuletyny,
zaproszenia, menu, ogłoszenia, listowniki, okładki,
strony tytułowe, świadectwa, prezentacje, 
elegancka korespondencja...  

Pudełko - 50 arkuszy jednego wzoru 
gramatura 100 g/m2

21,00

Twoje druki 
wyglądają 

bezbarwnie?
Wydrukuj 
potrzebne 
materiały

na naszych 
arkuszach.

Różnica jest 
oczywista!
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Wizytówki dostarczane są w arkuszach dostoso-
wanych do drukarki komputerowej - 10 sztuk na
arkuszu. 

Wizytówki 
kolorowe
nawiązujące do wzorów arkuszy barwnych A4
pozwalają na jednolitą identyfikację wizualną.

Pudełko 200 sztuk wizytówek w arkuszach, grama-
tura 176 g/m2

21,00

Wizytówki 
White
Gładkie, białe - ulubione wizytówki osób samodziel-
nie projektujących wzory graficzne, wykorzystywa-
ne zwłaszcza w kolorowych drukarkach atramen-
towych.

Pudełko 200 sztuk wizytówek w arkuszach, grama-
tura 176 g/m2

18,90

Klub Miłośników 
Starych Samochodów

in¿. Piotr Pomarnacki
Prezes

80-426 GDAŃSK
ul. Długa 14/2, 

tel. (+48 58) 31-73-00

Italia 

HOTEL AMBER

Roman Bańkowski
DYREKTOR

80-895 Gdańsk
ul. Bursztynowa 1
tel.  374-445, fax 374-447

Photo Studio
Paweł Rumatowski
Prezes

00-778 WARSZAWA
ul. Pawliońskiego 8

tel/fax 381-382

Pryzmat 

AMBER  COLLECTION
Wystawa najnowszej kolekcji

najlepszych polskich projektantów bi¿uterii 

Jan Krężelewski
Komisarz Wystawy

Marmur Rosso 

Essential Business Sp z o.o.
DORADZTWO FINANSOWE I EKONOMICZ-
NE

Jerzy Breiger
Prezes Zarządu

ul. Żurawia 35/102
00-324 WARSZAWA
tel/fax (022) 653-28-45

Hiszpania

ARCH
STUDIO s.c.

mgr inż Janusz Klimczyk
PROJEKTANT

81-820 SOPOT
ul. 23 Marca 65
tel. 515-391, 515-495
fax. 510-792

Francja 

ZAKŁADY PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO
„ZPM"

Anna Rymarz
Asystent Dyrektora

ul. Krakowska 23
65-543 Zielona Góra
tel. 43-678
fax. 43-576
telex 51 43 65 zpm pl.

Burgund 

Ogrody Florenckie
Autorska Pracowania Architektury Krajobrazu

Ogrody   Tereny zieleni  Parki zabytkowe
Konserwacja drzew, krzewów, trawników
Chirurgia drzew ozdobnych

31-673 KRAKÓW,  Rybnicka 37
Tel./fax (067) 356-45

Kancelar ia  Prawnicza
„ACTA"

Jan Krzyżanowski
Adwokat

ul. Do Studzienki 5/2
80-347 GDAŃSK
tel. 31-65-89

Grecja 

VERSUS 
Fashion

Mariola Jabłońska
DYREKTOR HANDLOWY

ul. Wały Pastowskie 1
80-353 GDAŃSK

tel. (+58) 374-678, fax. (+48) 374-705

Fala

„PROXIMA" S.A.
Jan Michalak, MSc.

CHAIRMAN

ul. Wspólna 25
00-583 WARSZAWA
tel. (+48 58) 623-45-87
fax (+48-58) 623-45-88
int. tel. +48 3912 -4572

Prążki

GALERIA ANTYKWARYCZNA

„STARY ŚWIAT“
KOMIS     KUPNO     SPRZEDAŻ    ZAMIANA

biżuteria  �  malarstwo  �  meble
porcelana  �  platery  �  rzeźba

srebra  �  tkaniny

00-496 WARSZAWA ul. Nowolipie 5, tel (022) 635-71-36

Pergamin

Verona

Przedsiębiorstwo Handlowe

PROXIMA S.A.

Wac³aw Domiradzki
Dyrektor Handlowy

ul. Powstania Styczniowego 7
10-678 Olsztyn

tel. 54-65-76, 54-65-87

S z k o ł a  L a t a n i a
PODLOTEK
Beata Białostocka
DYREKTOR

80-346 GDAŃSK
ul. Szeroka 54

tel./fax. 62-65-20

Niebo

POLBET Sp. z o.o.

Zbigniew Pomieczyñski
DYREKTOR

86-050 SOLEC KUJAWSKI                                                                           tel. (052) 67-20-15
ul. Toruñska 75                                                                                           fax. (052) 874-500

Unia

Copernicus Sp. z o.o.
Świat w zasięgu ręki

Andrzej Mirzyński
HANDLOWIEC

80-895 Gdańsk
ul. Tadeusza Kościuszki 9
tel. 43-55-90, fax 43-96-02

Granit

Anglia Księżyc

2 minuty 
i wizytówki gotowe!

identyfikatory

tabliczki cenowe

zawieszki

identyfikatory

wypróbuj 
inne zastosowania

tabliczki cenowe

zawieszki

Do wszystkich cen doliczamy VAT
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Srebro 170 g/m2 Sport 170 g/m2Złoto 170 g/m2

Papirus 170 g/m2 Chaber 170 g/m2Arnika 170 g/m2

Karta C    170 g/m2Karta B    170 g/m2 Karta N    170 g/m2

Karty okolicznościowe
- Certyfikaty 
170 g/m2

Do stosowania jako zaproszenia, certyfikaty,  gwarancje,
kupony, bilety... 
Trzy karty na arkuszu A4.

Pudełko 75 sztuk (25 ark. A4, gramatura 170g/m2)

21,00

Okładki do Dyplomów
Efektowne, sztywne i trwałe okładki do dyplomów, listów gratula-
cyjnych, podziękowań, wyrazów uznania, gratulacji rocznicowych...
Do wyboru cztery kolory, wszystkie o fakturze skóry: bordowy,
granatowy, czarny i zielony.
W opakowaniu znajdują się okładki w jednym kolorze.

Okładki

Royal 
- ekskluzywne, miękkie w doty-
ku wykończenie uzyskano dzię-
ki zastosowaniu specjalnej
gąbki. Ozdobna tasiemka.
Okładki uniwersalne - bez napi-
sów.

Opakowanie 10 sztuk

130,00

Okładki

Elegant 
- eleganckie, sztywne okładki z
ozdobną tasiemką i tłoczonym,
złotym napisem "Dyplom";
dostępne również bez napisu.

Opakowanie 10 sztuk

80,00
Uwaga: 
na zamówienie oferujemy
okładki z napisami tłoczonymi
bez złocenia.

Dyplomy
170g/m2

Pudełko 25 arkuszy A4, spe-
cjalny, sztywny papier - gra-
matura 170 g/m2

21,00

Dyplom
100 g/m2

Pudełko 25 arkuszy A4, gra-
matura 100 g/m2

15,00

Dyplom 100 g/m2

Pieczęć  170 g/m2

Najwyższa klasa DYPLOMacji :-)



Etykiety samoprzylepne o kształtach 
dostosowanych do różnorodnych zastosowań

Uni 21 Uni 12 Uni 7 Uni 5 Uni A* Uni B*

Grecja Granit Manager Marmur Rosso WhiteNieboBurgundHiszpania Italia

Przykłady zastosowania

Etykiety do korespondencji (np. koperty np. C6, M5 itp.)

Etykiety do korespondencji (np. koperty np. C6, M5 itp.)

Etykiety do korespondencji 

(duże koperty np. B5, B4, przesyłki pocztowe)

Etykiety na segregator o grubości grzbietu 50 mm

Etykiety na segregator o grubości grzbietu 75 mm

Etykiety na dyskietki 3,5”

Nazwa

Uni 21

Uni A*

Uni 12

Uni 7

Uni 5

Uni B*

Wymiar etykiety

70x42,4

62x39

96x42,3

190x38

190x58

70x70

Ilość etykiet
na arkuszu

21

21

12

7

5

8

Ilość etykiet
w opak.

735

210

180

105

75

56

Cena za opak.

29,00

12,50

12,50

12,50

12,50

12,50

Przykłady zastosowania

Do stosowania w drukarkach laserowych, 

atramentowych, maszynach do pisania.

Fotograficzna jakość wydruku. Najwyższej jakości 

matowy papier do drukarek atramentowych

Fotograficzna jakość wydruku. Najwyższej jakości 

błyszczący papier do drukarek atramentowych

Nazwa

Uni CD

Matt CD

Gloss CD

Wymiar 
etykiety

116/41

116/41

116/41

Ilość 
etykiet

24

12

12

Rodzaj

matowe

matowe

błyszczące

Cena za opak.

12,50

12,50

29,00

* Etykiety Uni A i Uni B dostępne są w odmianach kolorystycznych:

Etykiety samoprzylepne

Etykiety CD

warianty kolorystyczne

warianty kolorystyczne

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

Galeria Papieru® | etykiety samoprzylepne
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Etykiety na CD

nowość nowość nowość nowość

nowość



łatwo szybko i profesjonalnie

program komputerowy | Galeria Papieru®
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To proste!
Użyj szablonów z naszego pro-
gramu lub łatwo stwórz własne

Zrób sam:
dyplomy, wizytówki, karty 
okolicznościowe - certyfikaty,
naklejki, etykiety na CD...

Program komputerowy*
Galeria Papieru® ver. 4.0
Program Galeria Papieru ver. 4.0 ułatwia wykorzystanie
produktów Galerii Papieru i jest prosty w obsłudze nawet
dla osób bez doświadczenia komputerowego. 
Zawiera kilkadziesiąt gotowych szablonów wizytówek, 
naklejek, etykiet na CD, kart okolicznościowych i dyplomów.
Wystarczy wprowadzić swoje dane, aby stworzyć profesjo-
nalne i eleganckie materiały. 

Wersja 4.0 umożliwia:
tworzenie własnych szblonów w dowolnych 
układach graficznych
import grafiki (np. logo)
druk w kolorze
tworzenie korespondencji seryjnej
wykorzystanie wybranych zewnętrznych baz danych
import szablonów z wersji 3.0. 

Całkowicie polska wersja językowa.

Dwie minuty i gotowe.

płyta CD-ROM + instrukcja 25,00
* program wymaga środowiska Windows®

Do wszystkich cen doliczamy VAT



Data: 

Zamawiający   

Nazwa firmy:

Adres dostawy:

Tel:                              Fax: 
Osoba zamawiająca: 

Dane do faktury   

Nabywca (Pieczątka firmowa / nazwisko)
Adres na fakturze:

Numer NIP:  
Upoważniam Dostawcę do wystawienia faktury
VAT bez mojego podpisu.

czytelny podpis

Adresat: 

Dziękujemy za złożone zamówienie

Nr strony Ilość
Cena

/szt.(opak.) Nazwa produktu, opis, kolor

Zamawiam następujące towary:

Podpis

Wszystkie ceny są cenami PLN netto, do których zostanie doliczony podatek VAT.K
AT
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la

to
 -

 2
0
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3

Sposób płatności: 

przelew    gotówka 

Prosimy powielić formularz zamówienia na kserokopiarce. 
Większa liczba egzemplarzy z pewnością okaże się przydatna.

Formularz zamówienia 
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szczegóły na stronie 13

RBX-100

RBX-60

nowość

za jednym razem!

za jednym razem!
60 kartek

100 kartek

Bindownice
które łatwo dziurkują

za jednym razem!

za jednym razem!
60 kartek

100 kartek

Bindownice
które łatwo dziurkują



s y s t e m y  o p r a w  i  a r c h i w i z a c j i  d o k u m e n t ó w

w s z y s t k o  w y m a g a  d o b r e j  o p r a w y

ZAMÓWIENIA PROSIMY KIEROWAĆ DO




