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TERMOBINDOWNICE - opus
OPUS TB 250

nowość

Niewielkich rozmiarów termobindownica przeznaczona do użytku biurowego. Cechuje ją niska cena i wysoka wydajność.
Nowoczesny wygląd oraz wysuwany stojak do chłodzenia dokumentów sprawiają, że urządzenie to znakomicie prezentuje
się na biurku i zajmuje mało miejsca.
Format

Moc

Oprawia kartek*

Czas nagrzewania

Wymiary (Sz x Gł x W)

A4

250 W

220

1-2 min

423 x 90 x 178

OPUS DUO 500
Profesjonalna termobindownica dwusystemowa. Posiada system rozpoznawania i automatycznego doboru parametrów
oprawy dla okładek miękkich i twardych (O.DIPLOMAT). Wyposażona w fotokomórki i energooszczędną grzałkę.
Format

Moc

Oprawia kartek*

Czas nagrzewania

500

A4

Wymiary (Sz x Gł x W)
440 x 165 x 165

OPUS TERSTATION 1000
Profesjonalne i nowoczesne stanowisko do szybkiego oprawiania dokumentów w termookładki standardowe miękkie,
ekskluzywne, twarde typu introligatorskiego. Posiada system rozpoznawania i automatycznego doboru parametrów oprawy.
Wyposażona jest w teflonowane grzałki i stojak do chłodzenia oprawionych dokumentów. Kółka zamontowane do maszyny,
pozwalają na swobodne jej przestawianie. Można oprawiać jednocześnie 2 dokumentacje, każda do 500 kartek.
● system rozpoznawania i doboru parametrów oprawy dla okładek miękkich i twardych
● duża powierzchnia robocza do przygotowania oprawy
● pojemny stojak do chłodzenia dokumentacji
● stojak z półkami do przechowywnia nawet 900 okładek
● kółka z blokadą do łatwego ustawiania urządzenia
● waga: 24 kg
Moc

Oprawia kartek*

Waga

Wymiary (Sz x Gł x W)

2400 W

2 x 500

24 kg

560 x 500 x 840

Format

* - papier 80g/m2

OKŁADKI
O-THERMOLUX
Doskonała prezentacja dokumentacji! Bardzo popularne okładki używane przez tysiące firm
w Polsce. Przezroczysta okładka przednia z PCV uwydatnia kolory pierwszej strony Twojej
dokumentacji i chroni ją przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Tylna część okładki wykonana
jest z błyszczącego kartonu, nadającego elegancki charakter dokumentacji, a przy tym
bardzo odpornego na zabrudzenia.

O-THERMOMAT
Matowa wersja popularnych okładek O.THERMOLUX. Przezroczysta okładka przednia z PCV
uwydatnia kolory pierwszej strony Twojej dokumentacji i chroni ją przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Tylna część okładki wykonana jest z matowego kartonu, odpornego na
zabrudzenia.

O-OFFICE
Skóropodobna faktura kartonu i doskonały kolor nadają Twojej dokumentacji wyjątkowo
elegancki charakter. Folia PCV użyta na przednią część okładki jest idealnie przezroczysta.

O-THERMOLINEN
Tylna część okładki jest wykonana z kartonu lnopodobnego w czterech kolorach: czarnym,
bordowym, granatowym i zielonym. Idealnie przezroczysta okładka przednia z PCV
uwydatnia kolory pierwszej strony dokumentacji i chroni ją przed zabrudzeniem.

O-DIPLOMAT
Ekskluzywne twarde termookładki typu introligatorskiego. Czas oprawiania w
termobindownicy ok. 1 min.
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