Nazwa

Kategoria

Podkategoria

Folia do złoceń,
nabłyszczeń w
arkuszach na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu O.FOIL Toner
Print - A4 (297 x
210 mm) czerwony
metaliczny - 100
sztuk

GOLDCOVER

Folie

Folia do złoceń, nabłyszczeń w arkuszach na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.
Jak to działa?
1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
2) Na wydruku kładziemy folię złocącą.
3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
4) Powoli odklejamy folię złocącą.
5) Złocenie gotowe!
Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony metaliczny.
Dostępne w opakowaniach po 25 i 100 sztuk.
Kraj produkcji: Korea Południowa.
Opcja

---

Folia do złoceń,
nabłyszczeń w
arkuszach na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu O.FOIL Toner
Print - A4 (297 x
210 mm) czerwony
metaliczny - 25
sztuk

Symbol magazynowy

EAN

FO210X297CZETPF 5903868414604
100
GOLDCOVER

Cena netto

Cena brutto

55,00 zł

67,65 zł

Ilość w opak.

100 arkuszy

Folie

Folia do złoceń, nabłyszczeń w arkuszach na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.
Jak to działa?
1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
2) Na wydruku kładziemy folię złocącą.
3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
4) Powoli odklejamy folię złocącą.
5) Złocenie gotowe!
Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony metaliczny.
Dostępne w opakowaniach po 25 i 100 sztuk.
Kraj produkcji: Korea Południowa.
Opcja

---

Folia do złoceń,
nabłyszczeń w
arkuszach na

Symbol magazynowy

EAN

FO210X297CZETPF 5903868414697
25
GOLDCOVER

Folie

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

18,00 zł

22,14 zł

25 arkuszy

wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu O.FOIL Toner
Print - A4 (297 x
210 mm) miedziany - 100
sztuk
Folia do złoceń, nabłyszczeń w arkuszach na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.
Jak to działa?
1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
2) Na wydruku kładziemy folię złocącą.
3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
4) Powoli odklejamy folię złocącą.
5) Złocenie gotowe!
Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony metaliczny.
Dostępne w opakowaniach po 25 i 100 sztuk.
Kraj produkcji: Korea Południowa.
Opcja

---

Folia do złoceń,
nabłyszczeń w
arkuszach na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu O.FOIL Toner
Print - A4 (297 x
210 mm) miedziany - 25
sztuk

Symbol magazynowy

EAN

FO210X297MIETPF 5903868414598
100
GOLDCOVER

Cena netto

Cena brutto

55,00 zł

67,65 zł

Ilość w opak.

100 arkuszy

Folie

Folia do złoceń, nabłyszczeń w arkuszach na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.
Jak to działa?
1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
2) Na wydruku kładziemy folię złocącą.
3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
4) Powoli odklejamy folię złocącą.
5) Złocenie gotowe!
Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony metaliczny.
Dostępne w opakowaniach po 25 i 100 sztuk.
Kraj produkcji: Korea Południowa.
Opcja

---

Folia do złoceń,
nabłyszczeń w
arkuszach na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu O.FOIL Toner
Print - A4 (297 x
210 mm) srebrny - 100
sztuk

Symbol magazynowy

EAN

FO210X297MIETPF 5903868414680
25
GOLDCOVER

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

18,00 zł

22,14 zł

25 arkuszy

Folie

Folia do złoceń, nabłyszczeń w arkuszach na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.

Jak to działa?
1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
2) Na wydruku kładziemy folię złocącą.
3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
4) Powoli odklejamy folię złocącą.
5) Złocenie gotowe!
Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony metaliczny.
Dostępne w opakowaniach po 25 i 100 sztuk.
Kraj produkcji: Korea Południowa.
Opcja

---

Folia do złoceń,
nabłyszczeń w
arkuszach na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu O.FOIL Toner
Print - A4 (297 x
210 mm) srebrny - 25
sztuk

Symbol magazynowy

EAN

FO210X297SRETPF 5903868414574
100
GOLDCOVER

Cena netto

Cena brutto

55,00 zł

67,65 zł

Ilość w opak.

100 arkuszy

Folie

Folia do złoceń, nabłyszczeń w arkuszach na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.
Jak to działa?
1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
2) Na wydruku kładziemy folię złocącą.
3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
4) Powoli odklejamy folię złocącą.
5) Złocenie gotowe!
Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony metaliczny.
Dostępne w opakowaniach po 25 i 100 sztuk.
Kraj produkcji: Korea Południowa.
Opcja

---

Folia do złoceń,
nabłyszczeń w
arkuszach na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu O.FOIL Toner
Print - A4 (297 x
210 mm) - złoty 100 sztuk

Symbol magazynowy

EAN

FO210X297SRETPF 5903868414666
25
GOLDCOVER

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

18,00 zł

22,14 zł

25 arkuszy

Folie

Folia do złoceń, nabłyszczeń w arkuszach na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.
Jak to działa?
1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
2) Na wydruku kładziemy folię złocącą.
3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
4) Powoli odklejamy folię złocącą.
5) Złocenie gotowe!
Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony metaliczny.
Dostępne w opakowaniach po 25 i 100 sztuk.
Kraj produkcji: Korea Południowa.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

Folia do złoceń,
nabłyszczeń w
arkuszach na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu O.FOIL Toner
Print - A4 (297 x
210 mm) - złoty 25 sztuk

FO210X297ZLOTPF 5903868414581
100
Laminowanie

55,00 zł

67,65 zł

100 arkuszy

Folie
laminacyjne

Folia do złoceń, nabłyszczeń w arkuszach na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.
Jak to działa?
1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
2) Na wydruku kładziemy folię złocącą.
3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
4) Powoli odklejamy folię złocącą.
5) Złocenie gotowe!
Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony metaliczny.
Dostępne w opakowaniach po 25 i 100 sztuk.
Kraj produkcji: Korea Południowa.
Opcja

---

Folia do złoceń,
nabłyszczeń w
rolce na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu O.FOIL Toner
Print - 21,3 cm x
200 m czerwony

Symbol magazynowy

EAN

FO210X297ZLOTPF 5903868414673
25
GOLDCOVER

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

18,00 zł

22,14 zł

25 arkuszy

Folie

Folia do złoceń, nabłyszczeń w rolce na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.
Jak to działa?
1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
2) Na wydruku kładziemy folię złocącą.
3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
4) Powoli odklejamy folię złocącą.
5) Złocenie gotowe!
Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony.
Dostępne wysokości rolki:
21,3 cm x 200 m
64 cm x 200 m
Kraj produkcji: Korea Południowa.
Opcja

--Folia do złoceń,
nabłyszczeń w
rolce na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu O.FOIL Toner
Print - 21,3 cm x

Symbol magazynowy

EAN

FO210X200CZETPF 5903868414567
GOLDCOVER

Folie

Cena netto

99,00 zł

Cena brutto

121,77 zł

Ilość w opak.

1 rolka

200 m miedziany
Folia do złoceń, nabłyszczeń w rolce na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.
Jak to działa?
1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
2) Na wydruku kładziemy folię złocącą.
3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
4) Powoli odklejamy folię złocącą.
5) Złocenie gotowe!
Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony.
Dostępne wysokości rolki:
21,3 cm x 200 m
64 cm x 200 m
Kraj produkcji: Korea Południowa.
Opcja

--Folia do złoceń,
nabłyszczeń w
rolce na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu O.FOIL Toner
Print - 21,3 cm x
200 m - srebrny

Symbol magazynowy

EAN

FO210X200MIETPF 5903868414550
GOLDCOVER

Cena netto

99,00 zł

Cena brutto

121,77 zł

Ilość w opak.

1 rolka

Folie

Folia do złoceń, nabłyszczeń w rolce na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.
Jak to działa?
1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
2) Na wydruku kładziemy folię złocącą.
3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 140°C, speed 53 s/mb)
4) Powoli odklejamy folię złocącą.
5) Złocenie gotowe!
Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony.
Dostępne wysokości rolki:
21,3 cm x 200 m
64 cm x 200 m
Kraj produkcji: Korea Południowa.
Opcja

--Folia do złoceń,
nabłyszczeń w
rolce na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu O.FOIL Toner
Print - 21,3 cm x
200 m - złoty

Symbol magazynowy

EAN

FO210X200SRETPF 5903868414536
GOLDCOVER

Cena netto

99,00 zł

Cena brutto

121,77 zł

Folie

Folia do złoceń, nabłyszczeń w rolce na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.
Jak to działa?
1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
2) Na wydruku kładziemy folię złocącą.
3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
4) Powoli odklejamy folię złocącą.
5) Złocenie gotowe!

Ilość w opak.

1 rolka

Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony.
Dostępne wysokości rolki:
21,3 cm x 200 m
64 cm x 200 m
Kraj produkcji: Korea Południowa.
Opcja

--Folia do złoceń,
nabłyszczeń w
rolce na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu O.FOIL Toner
Print - 64 cm x
200 m czerwony

Symbol magazynowy

EAN

FO210X200ZLOTPF 5903868414543
GOLDCOVER

Cena netto

99,00 zł

Cena brutto

121,77 zł

Ilość w opak.

1 rolka

Folie

Folia do złoceń, nabłyszczeń w rolce na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.
Jak to działa?
1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
2) Na wydruku kładziemy folię złocącą.
3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
4) Powoli odklejamy folię złocącą.
5) Złocenie gotowe!
Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony.
Dostępne wysokości rolki:
21,3 cm x 200 m
64 cm x 200 m
Kraj produkcji: Korea Południowa.
Opcja

--Folia do złoceń,
nabłyszczeń w
rolce na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu O.FOIL Toner
Print - 64 cm x
200 m miedziany

Symbol magazynowy

EAN

FO640X200CZETPF 5903868414529
GOLDCOVER

Cena netto

299,00 zł

Cena brutto

367,77 zł

Ilość w opak.

1 rolka

Folie

Folia do złoceń, nabłyszczeń w rolce na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.
Jak to działa?
1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
2) Na wydruku kładziemy folię złocącą.
3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
4) Powoli odklejamy folię złocącą.
5) Złocenie gotowe!
Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony.
Dostępne wysokości rolki:
21,3 cm x 200 m
64 cm x 200 m
Kraj produkcji: Korea Południowa.
Opcja

---

Symbol magazynowy

EAN

FO640X200MIETPF 5903868414512

Cena netto

299,00 zł

Cena brutto

367,77 zł

Ilość w opak.

1 rolka

Folia do złoceń,
nabłyszczeń w
rolce na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu O.FOIL Toner
Print - 64 cm x
200 m - srebrny

GOLDCOVER

Folie

Folia do złoceń, nabłyszczeń w rolce na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.
Jak to działa?
1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
2) Na wydruku kładziemy folię złocącą.
3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
4) Powoli odklejamy folię złocącą.
5) Złocenie gotowe!
Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony.
Dostępne wysokości rolki:
21,3 cm x 200 m
64 cm x 200 m
Kraj produkcji: Korea Południowa.
Opcja

--Folia do złoceń,
nabłyszczeń w
rolce na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu O.FOIL Toner
Print - 64 cm x
200 m - złoty

Symbol magazynowy

EAN

FO640X200SRETPF 5903868414499
GOLDCOVER

Cena netto

299,00 zł

Cena brutto

367,77 zł

Ilość w opak.

1 rolka

Folie

Folia do złoceń, nabłyszczeń w rolce na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.
Jak to działa?
1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
2) Na wydruku kładziemy folię złocącą.
3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
4) Powoli odklejamy folię złocącą.
5) Złocenie gotowe!
Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony.
Dostępne wysokości rolki:
21,3 cm x 200 m
64 cm x 200 m
Kraj produkcji: Korea Południowa.
Opcja

--Folia
laminacyjna LamiPouch
Standard 216 x
303 mm (A4) 100 µm - 100
sztuk

Symbol magazynowy

EAN

FO640X200ZLOTPF 5903868414505
Laminowanie

Cena netto

299,00 zł

Cena brutto

367,77 zł

Ilość w opak.

1 rolka

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta, nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem,
zawilgoceniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.

Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

LAMIP53

5903868403677

68,90 zł

84,75 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna LamiPouch
Standard 216 x
303 mm (A4) 80 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta, nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem,
zawilgoceniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

LAMIP52

5903868403660

57,90 zł

71,22 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna LamiPouch
Standard 303 x
426 mm (A3) 100 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta, nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem,
zawilgoceniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

LAMIP63

5903868403707

128,90 zł

Folia
laminacyjna LamiPouch
Standard 303 x
426 mm (A3) 80 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Cena brutto

158,55 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta, nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem,
zawilgoceniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

LAMIP62

5903868403691

115,90 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Matt /
Clear 216 x 303
mm (A4) - 100
µm - 100 sztuk

Laminowanie

Cena brutto

142,56 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysto-matowa. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem,
zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki matowej stronie możliwe jest pisanie po folii.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

--Folia
laminacyjna O.POUCH Matt /
Clear 303 x 426
mm (A3) - 100
µm - 100 sztuk

FM53
Laminowanie

5903868403059

85,00 zł

104,55 zł

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysto-matowa. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem,
zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki matowej stronie możliwe jest pisanie po folii.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FM63

5903868403066

169,00 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Matt /
Clear 55 x 95
mm
(wizytówkowa) 100 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Cena brutto

207,87 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysto-matowa. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem,
zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki matowej stronie możliwe jest pisanie po folii.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FM33

5903868403004

8,85 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Matt /
Clear 60 x 95
mm
(wizytówkowa) 100 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Cena brutto

Ilość w opak.

10,89 zł

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysto-matowa. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem,
zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki matowej stronie możliwe jest pisanie po folii.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FM13

5903868403011

9,20 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Matt /
Clear 80 x 110
mm (A7) - 100
µm - 100 sztuk

Laminowanie

Cena brutto

Ilość w opak.

11,32 zł

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysto-matowa. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem,
zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki matowej stronie możliwe jest pisanie po folii.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FM83

5903868403028

12,95 zł

15,93 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna -

Laminowanie

Folie

O.POUCH Matt /
Matt 154 x 216
mm (A5) - 100
µm - 100 sztuk

laminacyjne

Folia laminacyjna matowa. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki matowej powierzchni możliwe jest pisanie po folii.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FMM43

5903868403110

51,00 zł

62,73 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Matt /
Matt 216 x 303
mm (A4) - 100
µm - 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna matowa. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki matowej powierzchni możliwe jest pisanie po folii.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FMM53

5903868403127

99,00 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Matt /
Matt 303 x 426
mm (A3) - 100
µm - 100 sztuk

Laminowanie

Cena brutto

121,77 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna matowa. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki matowej powierzchni możliwe jest pisanie po folii.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FMM63

5903868403134

199,00 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Matt /
Matt 60 x 95 mm
(wizytówkowa) 100 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Cena brutto

244,77 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna matowa. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki matowej powierzchni możliwe jest pisanie po folii.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FMM13

5903868403080

11,00 zł

13,53 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
111 x 154 mm
(A6) - 100 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni

foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN23

5903868402397

20,75 zł

25,52 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
111 x 154 mm
(A6) - 125 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN24

5903868402144

24,85 zł

30,57 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
111 x 154 mm
(A6) - 150 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN25

5903868402366

32,25 zł

39,67 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
111 x 154 mm
(A6) - 175 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN26

5903868402373

38,50 zł

47,36 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
111 x 154 mm
(A6) - 250 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.

Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN27

5903868402380

59,70 zł

73,43 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
111 x 154 mm
(A6) - 80 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN22

5903868402120

17,40 zł

21,40 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
154 x 216 mm
(A5) - 100 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN43

5903868402168

38,75 zł

47,66 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
154 x 216 mm
(A5) - 125 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN44

5903868402175

46,90 zł

57,69 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
154 x 216 mm
(A5) - 150 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN45

5903868402663

65,50 zł

80,57 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
154 x 216 mm
(A5) - 175 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN46

5903868402670

79,50 zł

97,79 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
154 x 216 mm
(A5) - 250 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FN47

5903868402687

114,50 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
154 x 216 mm
(A5) - 80 µm 100 sztuk

Laminowanie

Cena brutto

140,84 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN42

5903868402151

32,90 zł

40,47 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
216 x 303 mm
(A4) - 100 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN53

5903868402694

74,90 zł

92,13 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super

Laminowanie

Folie
laminacyjne

216 x 303 mm
(A4) - 125 µm 100 sztuk
Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FN54

5903868402212

84,50 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
216 x 303 mm
(A4) - 150 µm 100 sztuk

Laminowanie

Cena brutto

103,94 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FN55

5903868402700

123,00 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
216 x 303 mm
(A4) - 175 µm 100 sztuk

Laminowanie

Cena brutto

151,29 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FN56

5903868402717

174,00 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
216 x 303 mm
(A4) - 250 µm 100 sztuk

Laminowanie

Cena brutto

214,02 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FN57

5903868402724

214,00 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
216 x 303 mm
(A4) - 60 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Cena brutto

263,22 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN51

5903868402182

59,50 zł

73,19 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
216 x 303 mm
(A4) - 80 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN52

5903868402199

62,90 zł

77,37 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
303 x 426 mm
(A3) - 100 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.


Folia laminacyjne A3
Z laminatorów korzysta się niemal w każdym biurze. Dzięki nim w szybki sposób można zabezpieczyć dokumenty i sprawić, by
wyglądały estetycznie. Folia laminacyjna A3 również ma duże znaczenie zarówno dla tego, jaki jest efekt końcowy, jak i dla
wygody samego procesu laminowania. Zalety jej wykorzystania będą bardzo szybko docenione przez wszystkich użytkowników.
Folia laminacyjna A3 to wygodny sposób na bezpieczne i ładne wizualnie przedstawienie każdego rodzaju wydruku.


Charakterystyka folii laminacyjnej A3
Proponowana przez nas folia laminacyjna A3 jest dwustronnie błyszcząca i można ją kupić w szerokim zakresie grubości.
Najcieńsza ma grubość 80 mikronów, a najgrubsza 250 mikronów, w związku z czym, folia laminacyjna A3 może być kupiona
także pod kątem przygotowania bardzo sztywnych dokumentów i perfekcyjnie zabezpieczonych dokumentów. Dla zwiększenia
wygody użytkowania, oferowana przez nas folia laminacyjna A3 jest antystatyczna. Dzięki temu laminowanie staje się jeszcze
prostsze. Ułożony arkusz nie będzie się przesuwał, za to zostanie idealnie równo zalaminowany.


Producent folii laminacyjnej A3
Jesteśmy producentem, który od lat zaopatruje polski rynek w wysokiej jakości urządzenia i materiały biurowe. Nasze produkty
są dopracowane pod każdym względem, a folia laminacyjna A3 spełnia najwyższe standardy. Jest wygodna i prosta w użyciu, do
tego wytrzymała i odporna, co sprawia, że świetnie będzie zabezpieczała to, co zostanie do niej włożone. Folia laminacyjna A3
jest przygotowana do zgrzewania na krótkim boku. Żeby umożliwić klientom zakup produktów, które w pełni zaspokoją ich
potrzeby, oferujemy także możliwość zakupu folii w niestandardowym formacie. Folia laminacyjna A3 naszej produkcji to
wysokiej jakości rozwiązanie do laminowania za rozsądną cenę.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

--Folia
laminacyjna O.POUCH Super
303 x 426 mm
(A3) - 125 µm 100 sztuk

FN63
Laminowanie

5903868402236

138,50 zł

170,36 zł

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.


Folia laminacyjne A3
Z laminatorów korzysta się niemal w każdym biurze. Dzięki nim w szybki sposób można zabezpieczyć dokumenty i sprawić, by
wyglądały estetycznie. Folia laminacyjna A3 również ma duże znaczenie zarówno dla tego, jaki jest efekt końcowy, jak i dla
wygody samego procesu laminowania. Zalety jej wykorzystania będą bardzo szybko docenione przez wszystkich użytkowników.
Folia laminacyjna A3 to wygodny sposób na bezpieczne i ładne wizualnie przedstawienie każdego rodzaju wydruku.


Charakterystyka folii laminacyjnej A3
Proponowana przez nas folia laminacyjna A3 jest dwustronnie błyszcząca i można ją kupić w szerokim zakresie grubości.
Najcieńsza ma grubość 80 mikronów, a najgrubsza 250 mikronów, w związku z czym, folia laminacyjna A3 może być kupiona
także pod kątem przygotowania bardzo sztywnych dokumentów i perfekcyjnie zabezpieczonych dokumentów. Dla zwiększenia
wygody użytkowania, oferowana przez nas folia laminacyjna A3 jest antystatyczna. Dzięki temu laminowanie staje się jeszcze
prostsze. Ułożony arkusz nie będzie się przesuwał, za to zostanie idealnie równo zalaminowany.


Producent folii laminacyjnej A3
Jesteśmy producentem, który od lat zaopatruje polski rynek w wysokiej jakości urządzenia i materiały biurowe. Nasze produkty
są dopracowane pod każdym względem, a folia laminacyjna A3 spełnia najwyższe standardy. Jest wygodna i prosta w użyciu, do
tego wytrzymała i odporna, co sprawia, że świetnie będzie zabezpieczała to, co zostanie do niej włożone. Folia laminacyjna A3
jest przygotowana do zgrzewania na krótkim boku. Żeby umożliwić klientom zakup produktów, które w pełni zaspokoją ich
potrzeby, oferujemy także możliwość zakupu folii w niestandardowym formacie. Folia laminacyjna A3 naszej produkcji to
wysokiej jakości rozwiązanie do laminowania za rozsądną cenę.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FN64

5903868402243

166,90 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
303 x 426 mm
(A3) - 150 µm 100 sztuk

Laminowanie

Cena brutto

205,29 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.


Folia laminacyjne A3
Z laminatorów korzysta się niemal w każdym biurze. Dzięki nim w szybki sposób można zabezpieczyć dokumenty i sprawić, by
wyglądały estetycznie. Folia laminacyjna A3 również ma duże znaczenie zarówno dla tego, jaki jest efekt końcowy, jak i dla
wygody samego procesu laminowania. Zalety jej wykorzystania będą bardzo szybko docenione przez wszystkich użytkowników.
Folia laminacyjna A3 to wygodny sposób na bezpieczne i ładne wizualnie przedstawienie każdego rodzaju wydruku.



Charakterystyka folii laminacyjnej A3
Proponowana przez nas folia laminacyjna A3 jest dwustronnie błyszcząca i można ją kupić w szerokim zakresie grubości.
Najcieńsza ma grubość 80 mikronów, a najgrubsza 250 mikronów, w związku z czym, folia laminacyjna A3 może być kupiona
także pod kątem przygotowania bardzo sztywnych dokumentów i perfekcyjnie zabezpieczonych dokumentów. Dla zwiększenia
wygody użytkowania, oferowana przez nas folia laminacyjna A3 jest antystatyczna. Dzięki temu laminowanie staje się jeszcze
prostsze. Ułożony arkusz nie będzie się przesuwał, za to zostanie idealnie równo zalaminowany.


Producent folii laminacyjnej A3
Jesteśmy producentem, który od lat zaopatruje polski rynek w wysokiej jakości urządzenia i materiały biurowe. Nasze produkty
są dopracowane pod każdym względem, a folia laminacyjna A3 spełnia najwyższe standardy. Jest wygodna i prosta w użyciu, do
tego wytrzymała i odporna, co sprawia, że świetnie będzie zabezpieczała to, co zostanie do niej włożone. Folia laminacyjna A3
jest przygotowana do zgrzewania na krótkim boku. Żeby umożliwić klientom zakup produktów, które w pełni zaspokoją ich
potrzeby, oferujemy także możliwość zakupu folii w niestandardowym formacie. Folia laminacyjna A3 naszej produkcji to
wysokiej jakości rozwiązanie do laminowania za rozsądną cenę.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FN65

5903868402731

235,00 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
303 x 426 mm
(A3) - 175 µm 100 sztuk

Laminowanie

Cena brutto

289,05 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.


Folia laminacyjne A3
Z laminatorów korzysta się niemal w każdym biurze. Dzięki nim w szybki sposób można zabezpieczyć dokumenty i sprawić, by
wyglądały estetycznie. Folia laminacyjna A3 również ma duże znaczenie zarówno dla tego, jaki jest efekt końcowy, jak i dla
wygody samego procesu laminowania. Zalety jej wykorzystania będą bardzo szybko docenione przez wszystkich użytkowników.
Folia laminacyjna A3 to wygodny sposób na bezpieczne i ładne wizualnie przedstawienie każdego rodzaju wydruku.


Charakterystyka folii laminacyjnej A3
Proponowana przez nas folia laminacyjna A3 jest dwustronnie błyszcząca i można ją kupić w szerokim zakresie grubości.
Najcieńsza ma grubość 80 mikronów, a najgrubsza 250 mikronów, w związku z czym, folia laminacyjna A3 może być kupiona
także pod kątem przygotowania bardzo sztywnych dokumentów i perfekcyjnie zabezpieczonych dokumentów. Dla zwiększenia
wygody użytkowania, oferowana przez nas folia laminacyjna A3 jest antystatyczna. Dzięki temu laminowanie staje się jeszcze
prostsze. Ułożony arkusz nie będzie się przesuwał, za to zostanie idealnie równo zalaminowany.


Producent folii laminacyjnej A3
Jesteśmy producentem, który od lat zaopatruje polski rynek w wysokiej jakości urządzenia i materiały biurowe. Nasze produkty
są dopracowane pod każdym względem, a folia laminacyjna A3 spełnia najwyższe standardy. Jest wygodna i prosta w użyciu, do
tego wytrzymała i odporna, co sprawia, że świetnie będzie zabezpieczała to, co zostanie do niej włożone. Folia laminacyjna A3
jest przygotowana do zgrzewania na krótkim boku. Żeby umożliwić klientom zakup produktów, które w pełni zaspokoją ich
potrzeby, oferujemy także możliwość zakupu folii w niestandardowym formacie. Folia laminacyjna A3 naszej produkcji to
wysokiej jakości rozwiązanie do laminowania za rozsądną cenę.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FN66

5903868402748

325,00 zł

Folia
laminacyjna -

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Cena brutto

399,75 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

O.POUCH Super
303 x 426 mm
(A3) - 250 µm 100 sztuk
Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.


Folia laminacyjne A3
Z laminatorów korzysta się niemal w każdym biurze. Dzięki nim w szybki sposób można zabezpieczyć dokumenty i sprawić, by
wyglądały estetycznie. Folia laminacyjna A3 również ma duże znaczenie zarówno dla tego, jaki jest efekt końcowy, jak i dla
wygody samego procesu laminowania. Zalety jej wykorzystania będą bardzo szybko docenione przez wszystkich użytkowników.
Folia laminacyjna A3 to wygodny sposób na bezpieczne i ładne wizualnie przedstawienie każdego rodzaju wydruku.


Charakterystyka folii laminacyjnej A3
Proponowana przez nas folia laminacyjna A3 jest dwustronnie błyszcząca i można ją kupić w szerokim zakresie grubości.
Najcieńsza ma grubość 80 mikronów, a najgrubsza 250 mikronów, w związku z czym, folia laminacyjna A3 może być kupiona
także pod kątem przygotowania bardzo sztywnych dokumentów i perfekcyjnie zabezpieczonych dokumentów. Dla zwiększenia
wygody użytkowania, oferowana przez nas folia laminacyjna A3 jest antystatyczna. Dzięki temu laminowanie staje się jeszcze
prostsze. Ułożony arkusz nie będzie się przesuwał, za to zostanie idealnie równo zalaminowany.


Producent folii laminacyjnej A3
Jesteśmy producentem, który od lat zaopatruje polski rynek w wysokiej jakości urządzenia i materiały biurowe. Nasze produkty
są dopracowane pod każdym względem, a folia laminacyjna A3 spełnia najwyższe standardy. Jest wygodna i prosta w użyciu, do
tego wytrzymała i odporna, co sprawia, że świetnie będzie zabezpieczała to, co zostanie do niej włożone. Folia laminacyjna A3
jest przygotowana do zgrzewania na krótkim boku. Żeby umożliwić klientom zakup produktów, które w pełni zaspokoją ich
potrzeby, oferujemy także możliwość zakupu folii w niestandardowym formacie. Folia laminacyjna A3 naszej produkcji to
wysokiej jakości rozwiązanie do laminowania za rozsądną cenę.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FN67

5903868402755

389,00 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
303 x 426 mm
(A3) - 80 µm 100 sztuk

Laminowanie

Cena brutto

478,47 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.


Folia laminacyjne A3



Z laminatorów korzysta się niemal w każdym biurze. Dzięki nim w szybki sposób można zabezpieczyć dokumenty i sprawić, by
wyglądały estetycznie. Folia laminacyjna A3 również ma duże znaczenie zarówno dla tego, jaki jest efekt końcowy, jak i dla
wygody samego procesu laminowania. Zalety jej wykorzystania będą bardzo szybko docenione przez wszystkich użytkowników.
Folia laminacyjna A3 to wygodny sposób na bezpieczne i ładne wizualnie przedstawienie każdego rodzaju wydruku.

Charakterystyka folii laminacyjnej A3
Proponowana przez nas folia laminacyjna A3 jest dwustronnie błyszcząca i można ją kupić w szerokim zakresie grubości.
Najcieńsza ma grubość 80 mikronów, a najgrubsza 250 mikronów, w związku z czym, folia laminacyjna A3 może być kupiona
także pod kątem przygotowania bardzo sztywnych dokumentów i perfekcyjnie zabezpieczonych dokumentów. Dla zwiększenia
wygody użytkowania, oferowana przez nas folia laminacyjna A3 jest antystatyczna. Dzięki temu laminowanie staje się jeszcze
prostsze. Ułożony arkusz nie będzie się przesuwał, za to zostanie idealnie równo zalaminowany.


Producent folii laminacyjnej A3
Jesteśmy producentem, który od lat zaopatruje polski rynek w wysokiej jakości urządzenia i materiały biurowe. Nasze produkty
są dopracowane pod każdym względem, a folia laminacyjna A3 spełnia najwyższe standardy. Jest wygodna i prosta w użyciu, do
tego wytrzymała i odporna, co sprawia, że świetnie będzie zabezpieczała to, co zostanie do niej włożone. Folia laminacyjna A3
jest przygotowana do zgrzewania na krótkim boku. Żeby umożliwić klientom zakup produktów, które w pełni zaspokoją ich
potrzeby, oferujemy także możliwość zakupu folii w niestandardowym formacie. Folia laminacyjna A3 naszej produkcji to
wysokiej jakości rozwiązanie do laminowania za rozsądną cenę.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FN62

5903868402229

123,85 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
426 x 600 mm
(A2) - 100 µm 25 sztuk

Laminowanie

Cena brutto

152,34 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FN9325

5903868402946

125,00 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
426 x 600 mm
(A2) - 125 µm 25 sztuk

Laminowanie

Cena brutto

153,75 zł

Ilość w opak.

25 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FN9425

5903868402762

145,75 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
426 x 600 mm
(A2) - 80 µm - 25
sztuk

Laminowanie

Cena brutto

179,27 zł

Ilość w opak.

25 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FN9225

5903868402939

99,00 zł

Cena brutto

121,77 zł

Ilość w opak.

25 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
54 x 86 mm
(wizytówkowa) 100 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FN03

5903868402977

5,90 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
54 x 86 mm
(wizytówkowa) 125 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Cena brutto

7,26 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FN04

5903868402250

7,25 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
54 x 86 mm
(wizytówkowa) 150 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Cena brutto

8,92 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FN05

5903868402984

9,50 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
54 x 86 mm
(wizytówkowa) 175 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Cena brutto

Ilość w opak.

11,69 zł

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN06

5903868402991

14,90 zł

18,33 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
54 x 86 mm
(wizytówkowa) 250 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN07

5903868403486

25,50 zł

31,37 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
54 x 86 mm
(wizytówkowa) 80 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FN02

5903868402960

5,05 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
60 x 95 mm
(wizytówkowa) 100 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Cena brutto

6,21 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FN13

5903868402304

8,00 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
60 x 95 mm
(wizytówkowa) 125 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Cena brutto

9,84 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FN14

5903868402052

9,20 zł

Cena brutto

Ilość w opak.

11,32 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
60 x 95 mm
(wizytówkowa) 150 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN15

5903868402045

11,90 zł

14,64 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
60 x 95 mm
(wizytówkowa) 175 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN16

5903868402311

15,20 zł

18,70 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
60 x 95 mm
(wizytówkowa) 250 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN17

5903868402328

22,90 zł

28,17 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
60 x 95 mm
(wizytówkowa) 60 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FN11

5903868402014

6,10 zł

Cena brutto

7,50 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
60 x 95 mm
(wizytówkowa) 80 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FN12

5903868402021

6,80 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
65 x 95 mm
(wizytówkowa) 100 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Cena brutto

8,36 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FN6595100

5903868402823

8,90 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
65 x 95 mm
(wizytówkowa) 125 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Cena brutto

Ilość w opak.

10,95 zł

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN6595125

5903868402830

11,30 zł

13,90 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
65 x 95 mm
(wizytówkowa) 150 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN6595150

5903868402847

15,90 zł

19,56 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
65 x 95 mm
(wizytówkowa) 175 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN6595175

5903868402854

14,90 zł

18,33 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
65 x 95 mm
(wizytówkowa) 250 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN6595250

5903868402861

24,90 zł

30,63 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
65 x 95 mm
(wizytówkowa) 80 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FN659580

5903868402816

7,40 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
75 x 105 mm
(wizytówkowa) 100 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Cena brutto

9,10 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN75105100

5903868403523

11,50 zł

14,15 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
75 x 105 mm
(wizytówkowa) 125 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN75105125

5903868403530

15,20 zł

18,70 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
75 x 105 mm
(wizytówkowa) 80 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FN7510580

5903868403516

9,40 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
80 x 110 mm
(A7) - 100 µm 100 sztuk

Laminowanie

Cena brutto

Ilość w opak.

11,56 zł

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN831

5903868402106

12,50 zł

15,38 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
80 x 110 mm
(A7) - 125 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.

Folia

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN841

5903868402113

17,30 zł

21,28 zł

100 sztuk

laminacyjna O.POUCH Super
80 x 110 mm
(A7) - 150 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN851

5903868402335

21,75 zł

26,75 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
80 x 110 mm
(A7) - 175 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN861

5903868402342

25,75 zł

31,67 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
80 x 110 mm
(A7) - 250 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN871

5903868402359

36,70 zł

45,14 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
80 x 110 mm
(A7) - 80 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FN821

5903868402090

9,75 zł

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
80 x 120 mm
(A7) - 100 µm -

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Cena brutto

Ilość w opak.

11,99 zł

100 sztuk

100 sztuk
Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN83

5903868402618

13,10 zł

16,11 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
80 x 120 mm
(A7) - 125 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN84

5903868402625

18,10 zł

22,26 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
80 x 120 mm
(A7) - 150 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN85

5903868402632

21,75 zł

26,75 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
80 x 120 mm
(A7) - 175 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN86

5903868402649

25,90 zł

31,86 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
80 x 120 mm
(A7) - 250 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni

foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN87

5903868402656

33,30 zł

40,96 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
80 x 120 mm
(A7) - 80 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FN82

5903868402601

10,50 zł

12,92 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna O.POUCH Super
IBM 59 x 83 mm
(wizytówkowa) 100 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni
foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

IBM3

5903868402458

7,45 zł

Folia
laminacyjna
rolowa
błyszcząca O.FILM Super
125 µm - 150 m średnica glizy 57
mm - szerokość
685 mm

Laminowanie

Cena brutto

9,16 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

Folie
laminacyjne
rolowe

Folia laminacyjna rolowa błyszcząca. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem,
zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Folie niestandardowe dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

S57125685150

5903868411580

378,57 zł

Folia
laminacyjna
rolowa
błyszcząca O.FILM Super
125 µm - 60 m średnica glizy 25
mm - szerokość
320 mm

Laminowanie

Folie
laminacyjne
rolowe

Cena brutto

465,64 zł

Ilość w opak.

1 rolka

Folia laminacyjna rolowa błyszcząca. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem,
zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Średnica gilzy: 25 mm.
Długość folii: 60 m.
Folie niestandardowe dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

S02532006

5903868411528

95,48 zł

Folia
laminacyjna
rolowa
błyszcząca O.FILM Super 32
µm - 1000 m średnica glizy 76
mm - szerokość
350 mm

Laminowanie

Cena brutto

117,44 zł

Ilość w opak.

1 rolka

Folie
laminacyjne
rolowe

Folia laminacyjna rolowa błyszcząca. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem,
zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Średnica gilzy: 76 mm.
Długość folii: 1000 m.
Folie niestandardowe dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

G0323501K

5903868411610

295,00 zł

Folia
laminacyjna
rolowa
błyszcząca O.FILM Super 32
µm - 200 m średnica glizy 25
mm - szerokość
320 mm

Laminowanie

Cena brutto

362,85 zł

Ilość w opak.

1 rolka

Folie
laminacyjne
rolowe

Folia laminacyjna rolowa błyszcząca. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem,
zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Folie niestandardowe dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

G03232020

5903868411245

68,04 zł

83,69 zł

Folia
laminacyjna
rolowa
błyszcząca O.FILM Super 32
µm - 200 m średnica glizy 25
mm - szerokość
455 mm

Laminowanie

Ilość w opak.

1 rolka

Folie
laminacyjne
rolowe

Folia laminacyjna rolowa błyszcząca. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem,
zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Folie niestandardowe dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

G03245520

5903868411269

96,79 zł

Folia
laminacyjna
rolowa
błyszcząca O.FILM Super 32
µm - 500 m średnica glizy 25
mm - szerokość

Laminowanie

Folie
laminacyjne
rolowe

Cena brutto

119,05 zł

Ilość w opak.

1 rolka

685 mm
Folia laminacyjna rolowa błyszcząca. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem,
zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Folie niestandardowe dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

G57032685500

5903868411603

291,48 zł

Folia
laminacyjna
rolowa
błyszcząca O.FILM Super 75
µm - 100 m średnica glizy 25
mm - szerokość
320 mm

Laminowanie

Cena brutto

358,52 zł

Ilość w opak.

1 rolka

Folie
laminacyjne
rolowe

Folia laminacyjna rolowa błyszcząca. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem,
zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Folie niestandardowe dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

S07532010

5903868411382

86,15 zł

Folia
laminacyjna
rolowa
błyszcząca O.FILM Super 75
µm - 100 m średnica glizy 25
mm - szerokość
455 mm

Laminowanie

Cena brutto

105,96 zł

Ilość w opak.

1 rolka

Folie
laminacyjne
rolowe

Folia laminacyjna rolowa błyszcząca. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem,
zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Folie niestandardowe dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

S07545510

5903868411405

122,58 zł

Folia
laminacyjna
rolowa
błyszcząca O.FILM Super 75
µm - 200 m średnica glizy 57
mm - szerokość
685 mm

Laminowanie

Cena brutto

150,77 zł

Ilość w opak.

1 rolka

Folie
laminacyjne
rolowe

Folia laminacyjna rolowa błyszcząca. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem,
zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Średnica gilzy: 57 mm.
Długość folii: 200 m.
Folie niestandardowe dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

S57075685200

5903868411597

295,52 zł

Folia
laminacyjna
samoprzylepna O.POUCH Sticky
111 x 154 mm
(A6) - 80 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Cena brutto

363,49 zł

Ilość w opak.

1 rolka

Folia laminacyjna błyszcząca jednostronnie samoprzylepna. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem,
zawilgoceniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FS22

5903868403240

45,95 zł

56,52 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna
samoprzylepna O.POUCH Sticky
154 x 216 mm
(A5) - 80 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna błyszcząca jednostronnie samoprzylepna. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem,
zawilgoceniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FS42

5903868403257

69,00 zł

84,87 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna
samoprzylepna O.POUCH Sticky
216 x 303 mm
(A4) - 100 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna błyszcząca jednostronnie samoprzylepna. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem,
zawilgoceniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.


Folie laminacyjne A4
Folia laminacyjna A4 jest powszechnie stosowana w ﬁrmach z różnych sektorów gospodarki. Pozwala na zabezpieczenie
wizytówek, materiałów szkoleniowych, czy innych dokumentów. Dzięki laminacji będą one sztywne, bardziej estetyczne i
wygodniejsze w użytkowaniu. Równie szerokie zastosowanie ma sprzedawana przez nas folia laminacyjna A4 samoprzylepna.
Jest ona przygotowana do zgrzewania na krótkim boku i jest folią jednostronnie błyszczącą. Dzięki jej budowie zalaminowany
dokument może być umieszczony w dowolnym miejscu, wyglądając przy tym estetycznie.


Zastosowanie folii laminacyjnej A4
Proponowana folia laminacyjna A4 jest samoprzylepna i perfekcyjnie chroni dokument przez uszkodzeniem, czy zalaniem. Chcąc
wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, możliwy jest również zakup niestandardowych formatów. Folia laminacyjna A4
naszej produkcji jest wysokiej jakości produktem, który jest wygodny podczas laminacji i doskonale będzie spełniać swoją
funkcję. Folia laminacyjna A4 samoprzylepna może być przyklejona do dowolnej powierzchni, dlatego świetnie sprawdzi się w
tym, by z jej udziałem przygotować ogłoszenia i informacje, które będą przyklejone m.in. na drzwiach.


Sprzedaż folii laminacyjnej A4
Ponieważ współpracując z nami klient nie musi kupować u pośredników, ceny jakie oferujemy są na korzystnym dla
zamawiającego poziomie. Folia laminacyjna A4 została tak zrobiona, aby umożliwiała wygodne wsunięcie kartki, która ma
zostać zalaminowana. Dzięki swoim właściwościom, nie będzie się przesuwała. W ten sposób laminowanie stanie się jeszcze
prostsze. Proponowana przez nasz folia laminacyjna A4 jest produktem, z którego korzysta już wiele osób, co pokazuje, że
jakość jej wykonania jest bardzo dobra. Zainteresowanych zakupem tego rodzaju folii zachęcamy do kontaktu i złożenia
zamówienia.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FS53

Folia
laminacyjna
samoprzylepna O.POUCH Sticky
216 x 303 mm
(A4) - 80 µm 100 sztuk

Laminowanie

5903868403745

152,00 zł

186,96 zł

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna błyszcząca jednostronnie samoprzylepna. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem,
zawilgoceniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.


Folie laminacyjne A4
Folia laminacyjna A4 jest powszechnie stosowana w ﬁrmach z różnych sektorów gospodarki. Pozwala na zabezpieczenie
wizytówek, materiałów szkoleniowych, czy innych dokumentów. Dzięki laminacji będą one sztywne, bardziej estetyczne i
wygodniejsze w użytkowaniu. Równie szerokie zastosowanie ma sprzedawana przez nas folia laminacyjna A4 samoprzylepna.
Jest ona przygotowana do zgrzewania na krótkim boku i jest folią jednostronnie błyszczącą. Dzięki jej budowie zalaminowany
dokument może być umieszczony w dowolnym miejscu, wyglądając przy tym estetycznie.


Zastosowanie folii laminacyjnej A4
Proponowana folia laminacyjna A4 jest samoprzylepna i perfekcyjnie chroni dokument przez uszkodzeniem, czy zalaniem. Chcąc
wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, możliwy jest również zakup niestandardowych formatów. Folia laminacyjna A4
naszej produkcji jest wysokiej jakości produktem, który jest wygodny podczas laminacji i doskonale będzie spełniać swoją
funkcję. Folia laminacyjna A4 samoprzylepna może być przyklejona do dowolnej powierzchni, dlatego świetnie sprawdzi się w
tym, by z jej udziałem przygotować ogłoszenia i informacje, które będą przyklejone m.in. na drzwiach.


Sprzedaż folii laminacyjnej A4
Ponieważ współpracując z nami klient nie musi kupować u pośredników, ceny jakie oferujemy są na korzystnym dla
zamawiającego poziomie. Folia laminacyjna A4 została tak zrobiona, aby umożliwiała wygodne wsunięcie kartki, która ma
zostać zalaminowana. Dzięki swoim właściwościom, nie będzie się przesuwała. W ten sposób laminowanie stanie się jeszcze
prostsze. Proponowana przez nasz folia laminacyjna A4 jest produktem, z którego korzysta już wiele osób, co pokazuje, że
jakość jej wykonania jest bardzo dobra. Zainteresowanych zakupem tego rodzaju folii zachęcamy do kontaktu i złożenia
zamówienia.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FS52

5903868403264

125,90 zł

Folia
laminacyjna
samoprzylepna O.POUCH Sticky
303 x 426 mm
(A3) - 80 µm 100 sztuk

Laminowanie

Cena brutto

154,86 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna błyszcząca jednostronnie samoprzylepna. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem,
zawilgoceniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FS62

5903868403271

252,95 zł

Folia
laminacyjna
samoprzylepna O.POUCH Sticky
350 x 260 mm 80 µm - 100

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Cena brutto

311,13 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

sztuk
Folia laminacyjna błyszcząca jednostronnie samoprzylepna. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem,
zawilgoceniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FS350X260

5903868403455

159,00 zł

Folia
laminacyjna
samoprzylepna O.POUCH Sticky
350 x 450 mm 80 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Cena brutto

195,57 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna błyszcząca jednostronnie samoprzylepna. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem,
zawilgoceniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FS350X450

5903868403462

299,00 zł

Folia
laminacyjna
samoprzylepna O.POUCH Sticky
426 x 600 mm
(A2) - 80 µm - 25
sztuk

Laminowanie

Cena brutto

367,77 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna błyszcząca jednostronnie samoprzylepna. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem,
zawilgoceniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FS92

5903868403479

131,25 zł

Folia
laminacyjna
samoprzylepna O.POUCH Sticky
55 x 95 mm
(wizytówkowa) 80 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Cena brutto

161,44 zł

Ilość w opak.

25 sztuk

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna błyszcząca jednostronnie samoprzylepna. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem,
zawilgoceniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FS32

5903868403219

18,55 zł

22,82 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna
samoprzylepna O.POUCH Sticky
60 x 95 mm
(wizytówkowa) 80 µm - 100
sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna błyszcząca jednostronnie samoprzylepna. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem,
zawilgoceniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FS12

5903868403226

19,50 zł

23,99 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna
samoprzylepna O.POUCH Sticky
80 x 110 mm
(A7) - 80 µm 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna błyszcząca jednostronnie samoprzylepna. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem,
zawilgoceniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

FS82

5903868403233

28,35 zł

34,87 zł

100 sztuk

Folia
laminacyjna
samoprzylepna O.POUCH Sticky
Matt 216 x 303
mm (A4) - 80 µm
- 100 sztuk

Laminowanie

Folie
laminacyjne

Folia laminacyjna matowa jednostronnie samoprzylepna. Nadaje dokumentom sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem,
zawilgoceniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki matowej powierzchni możliwe jest pisanie po folii.
Folia zgrzewana po krótkim boku.
Niestandardowe formaty i większe opakowania dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FS52RMAT

5903868403653

155,00 zł

Laminator
biurowy AutoLAM A3

Laminowanie

Cena brutto

190,65 zł

Ilość w opak.

100 sztuk

Laminatory
biurowe

Laminator biurowy do formatu A3. Pracuje w technologii ogrzewanych wałków, nie wymaga użycia nośnika papierowego lub
foliowego. Tryb automatyczny “Auto Sense” wykrywa grubość folii i informuje użytkownika o ewentualnych błędach. W trybie
ręcznym mamy do dyspozycji sześć zaprogramowanych trybów laminacji (dla folii: 75 µm, 100 µm, 125 µm, 150 µm, 175 µm
oraz 250 µm).
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

AUTOLAM

5903868400362

995,00 zł

1223,85 zł

Laminator
biurowy AutoLAM A3
Instant

Laminowanie

Ilość w opak.

1 sztuka

Laminatory
biurowe

Laminator biurowy do formatu A3. Nie wymaga nagrzewania, gotowy do pracy zaraz po włączeniu! Ciekawy design, pracuje w
technologii ogrzewanych wałków, nie wymaga użycia nośnika papierowego lub foliowego. Zaprogramowane sześć trybów
laminacji (dla folii: 80 µm, 100 µm, 125 µm, 150 µm, 200 µm oraz 250 µm).
Opcja

--Laminator
biurowy cityLAM A3

Symbol magazynowy

EAN

AUTOLAMINSTANT 5903868400355
Laminowanie

Cena netto

1195,00 zł

Cena brutto

1469,85 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Laminatory
biurowe

Laminator biurowy do formatu A3. Cechuje go nowoczesny design, niezawodność oraz łatwość użytkowania. Wyposażony w

panel sterowania. Wykonuje laminację na zimno i na gorąco.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

CITYLAMA3

5903868400263

569,00 zł

Laminator
biurowy minuteLAM A3

Laminowanie

Cena brutto

699,87 zł

Ilość w opak.

1

Laminatory
biurowe

Nowoczesny, łatwy w obsłudze laminator biurowy przeznaczony do laminacji na zimno i na gorąco. Wykorzystuje technologię
ogrzewanych wałków. Czas nagrzewania poniżej 90 sekund. Posiada pięć standardowych trybów pracy służących do laminacji
na gorąco najbardziej popularnymi foliami 80 μm, 100 μm, 125 μm, 150 μm, 175 μm oraz tryb pracy laminacja na zimno.
Urządzenie przechodzi w stan uśpienia, gdy nie jest używane
przez 30 minut.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

MINUTELAMA3

5903868400331

469,00 zł

Laminator
biurowy minuteLAM A4

Laminowanie

Cena brutto

576,87 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Laminatory
biurowe

Nowoczesny, łatwy w obsłudze laminator biurowy przeznaczony do laminacji na zimno i na gorąco. Wykorzystuje technologię
ogrzewanych wałków. Czas nagrzewania poniżej 90 sekund. Posiada trzy standardowe tryby pracy służące do laminacji na
gorąco najbardziej popularnymi foliami 80 μm, 100 μm, 125 μm oraz tryb pracy laminacja na zimno. Urządzenie przechodzi w
stan uśpienia, gdy nie jest używane
przez 60 minut.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

MINUTELAMA4

5903868400324

329,00 zł

Laminator
biurowy uniLAM A3

Laminowanie

Cena brutto

404,67 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Laminatory
biurowe

Laminator biurowy do formatu A3. Cechuje go unikatowy design oraz szybkie osiąganie temperatury roboczej. Pracuje w
technologii ogrzewanych wałków, nie wymaga użycia nośnika papierowego lub foliowego. Zaprogramowane trzy tryby laminacji
(dla folii: 80 µm, 100/125 µm, 175 µm). Laminuje również na zimno.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

F9062

5903868400225

449,00 zł

Laminator
biurowy uniLAM A3 Basic

Laminowanie

Cena brutto

552,27 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Laminatory
biurowe

Najtańszy w ofercie OPUS laminator biurowy do formatu A3. Cechuje go unikatowy design oraz szybkie osiąganie temperatury
roboczej. Wykorzystuje do laminacji nowoczesną technologię ogrzewanych wałków. Szybko osiąga temperaturę roboczą.
Posiada dwa standardowe tryby pracy służące do laminacji najbardziej popularnymi foliami.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

UNILAMA3BASIC

5903868400287

259,00 zł

Laminator
biurowy uniLAM A4

Laminowanie

Cena brutto

318,57 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Laminatory
biurowe

Niewielki, cicho pracujący i prosty w obsłudze laminator biurowy o unikatowym designie. Wykorzystuje do laminacji nowoczesną
technologię ogrzewanych wałków. Szybko osiąga temperaturę roboczą. Posiada dwa standardowe tryby pracy służące do
laminacji najbardziej popularnymi foliami. Laminuje również na zimno.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

F9061

5903868400218

199,00 zł

Laminator
biurowy uniLAM A4 Basic

Laminowanie

Cena brutto

244,77 zł

Ilość w opak.

1

Laminatory
biurowe

Najtańszy w ofercie OPUS laminator biurowy do formatu A4. Cechuje go unikatowy design oraz szybkie osiąganie temperatury
roboczej. Wykorzystuje do laminacji nowoczesną technologię ogrzewanych wałków. Szybko osiąga temperaturę roboczą.
Posiada dwa standardowe tryby pracy służące do laminacji najbardziej popularnymi foliami.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

UNILAMA4BASIC

5903868400348

169,00 zł

Cena brutto

207,87 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Profesjonalny
laminator
biurowy proﬁLAM A2

Laminowanie

Laminatory
biurowe

Nowoczesny laminator działający w technologii “gorących wałków”, przeznaczony do laminacji w formacie A2. Wyposażony w
ciekłokrystaliczny wyświetlacz, elektroniczny programator temperatury i cyfrową kontrolę prędkości poruszania się wałków (6
dostępnych poziomów prędkości), pozwalającą wybrać najbardziej optymalny wariant laminacji. Wysoka jakość wykonania,
solidna, metalowa konstrukcja i zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych to zalety tego urządzenia,
wpływające na niezawodność, wysoką jakość laminacji i komfortową obsługę. Urządzenie przeznaczone jest do intensywnego
użytkowania w dużych biurach i punktach usługowych.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

PROFILAMA2

5903868400157

4990,00 zł

Profesjonalny
laminator
biurowy proﬁLAM A3

Laminowanie

Cena brutto

6137,70 zł

Ilość w opak.

1

Laminatory
biurowe

Profesjonalny laminator, działający w technologii ''gorących wałków'', zapewniających najwyższą jakość laminacji. Pozwala na
laminowanie kolorowych zdjęć i wykorzystywanie kalki barwiącej do nabłyszczania kserokopii i wydruków laserowych. Laminator
wyposażony jest w ciekłokrystaliczny wyświetlacz, elektroniczny programator temperatury i cyfrową kontrolę prędkości
poruszania się wałków, pozwalające wybrać najbardziej optymalny wariant laminacji. Panel sterowania umożliwia szybkie i
komfortowe korzystanie z 9 programów laminacji. Wysoka jakość wykonania, solidna konstrukcja i zastosowanie
najnowocześniejszych rozwiązań technicznych to zalety tego urządzenia, wpływające na niezawodność, wysoką jakość laminacji
i komfortową obsługę. Laminator proﬁLAM A3 rekomendowany jest do intensywnego użytkowania w dużych biurach i punktach
usługowych.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

PROFILAMA3

5903868400157

2990,00 zł

Profesjonalny
laminator
biurowy proﬁLAM Junior
A3

Laminowanie

Cena brutto

3677,70 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Laminatory
biurowe

Laminator biurowy, działający w technologii ''gorących wałków'', zapewniających najwyższą jakość laminacji. Pozwala na
laminowanie kolorowych zdjęć i wykorzystywanie kalki barwiącej do nabłyszczania kserokopii i wydruków laserowych. Wysoka
jakość wykonania, solidna konstrukcja to zalety tego urządzenia, wpływające na niezawodność, wysoką jakość laminacji.
Laminator proﬁLAM Junior A3 rekomendowany jest do użytkowania w biurach i małych punktach usługowych. Wykonuje
laminację na gorąco.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

PROFILAMJUNIOR

5903868400294

1790,00 zł

Profesjonalny
laminator
biurowy speedLAM A3

Laminowanie

Cena brutto

2201,70 zł

Ilość w opak.

1

Laminatory
biurowe

Profesjonalny i niezawodny laminator wyposażony w nowoczesny układ sterujący. Jest wyjątkowo wydajny. Pracuje w
technologii “gorących wałków”.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

SPEEDLAMA3

5903868400195

5590,00 zł

Profesjonalny
laminator rolowy
- OPUS rolLAM
380

Laminowanie

Cena brutto

6875,70 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Laminatory
rolowe

Profesjonalny laminator rolowy przeznaczony do dużych punktów usługowych. Wyposażony w nowoczesny panel sterowania z
wyświetlaczem ciekłokrystalicznym umożliwiającym programowanie indywidualnych ustawień laminacji. Posiada pokryte
silikonem tzw. ''gorące wałki'' z udoskonaloną jakością i szybkością laminacji oraz obcinarkę krążkową służącą do obcinania
laminatu. Dodatkowo dzięki zastosowaniu czujników podczerwieni zapewniamy dokładniejszą stabilizację temperatury wałków.
Laminator przystosowany jest także do laminacji zwykłą, formatowaną folią. Prędkość laminacji 4 m/min.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ROLLAM380

5903868410033

6890,00 zł

Profesjonalny

Laminowanie

Laminatory

Cena brutto

8474,70 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

laminator rolowy
- OPUS rolLAM
380 Super

rolowe

Profesjonalny laminator rolowy przeznaczony do dużych punktów usługowych. Wyposażony w nowoczesny panel sterowania z
wyświetlaczem ciekłokrystalicznym umożliwiającym programowanie indywidualnych ustawień laminacji. Posiada tzw. ''gorące
wałki'' (metalowy oraz pokryty silikonem) z udoskonaloną jakością i szybkością laminacji oraz obcinarkę krążkową służącą do
obcinania laminatu. W tylnej części urządzenia znajdziemy poręczny perforator. Dodatkowo dzięki zastosowaniu czujników
podczerwieni zapewniamy dokładniejszą stabilizację temperatury wałków.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

maksymalna szerokość folii laminacyjnej: 340 mm
chromowany górny wałek grzewczy
silikonowy dolny wałek grzewczy
całkowita ilość wałków: 4
dwa niezależne czujniki temperatury na podczerwień
niezależna regulacja temperatury w zakresie 0-150°C dla każdego z wałków (krok co 1°C)
zabezpieczenie przed spadkiem temperatury
wentylator chłodzący
funkcja automatycznego wyłączenia
funkcja pamięci
wyłącznik bezpieczeństwa
laminacja obustronna
docinanie foli
perforator
czas nagrzewania dla trybu gotowości (85°C): 5-6 minut
maksymalna grubość laminacji (materiał + folia): do 9 mm

Stojak stanowi wyposażenie dodatkowe.
Opcja

--Profesjonalny
laminator rolowy
- OPUS rolLAM
720

Symbol magazynowy

EAN

ROLLAM380SUPER 5903868410040
Laminowanie

Cena netto

8845,00 zł

Cena brutto

10879,35 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Laminatory
rolowe

Profesjonalny laminator rolowy przeznaczony do laminacji o szerokości 680 mm. Wyposażony w pokryte silikonem gorące wałki
oraz panel sterowania z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem umożliwiającym programowanie indywidualnych ustawień laminacji.
Prędkość laminacji wynosząca max 4 m/min oraz praktyczna obcinarka krążkowa z tyłu urządzenia to niewątpliwe atuty tego
urządzenia. Dodatkowo dzięki zastosowaniu czujników podczerwieni zapewniamy dokładniejszą stabilizację temperatury
wałków. Laminator przystosowany jest także do laminacji zwykłą, formatowaną folią laminacyjną.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ROLLAM720

5903868410026

8890,00 zł

Profesjonalny
laminator rolowy
- OPUS rolLAM
720 Super

Laminowanie

Cena brutto

10934,70 zł

Ilość w opak.

1

Laminatory
rolowe

Profesjonalny laminator rolowy przeznaczony do laminacji o szerokości aż do 680 mm. Wyposażony w nowoczesny panel
sterowania z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym umożliwiającym programowanie indywidualnych ustawień laminacji. Posiada
tzw. ''gorące wałki'' (metalowy oraz pokryty silikonem) z udoskonaloną jakością i szybkością laminacji oraz praktyczną
obcinarkę krążkową służącą do obcinania laminatu do formatu. W tylnej części urządzenia znajdziemy poręczny perforator.
Dodatkowo dzięki zastosowaniu czujników podczerwieni zapewniamy dokładniejszą stabilizację temperatury wałków.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

maksymalna szerokość folii laminacyjnej: 680 mm
chromowany górny wałek grzewczy
silikonowy dolny wałek grzewczy
całkowita ilość wałków: 4
dwa niezależne czujniki temperatury na podczerwień
niezależna regulacja temperatury w zakresie 0-150°C dla każdego z wałków (krok co 1°C)
zabezpieczenie przed spadkiem temperatury
wentylator chłodzący
funkcja automatycznego wyłączenia
funkcja pamięci
wyłącznik bezpieczeństwa
laminacja obustronna
docinanie foli
perforator
czas nagrzewania dla trybu gotowości (85°C): 8-9 minut
maksymalna grubość laminacji (materiał + folia): do 9 mm

Stojak w zestawie.

Opcja

--Stojak do
laminatora
rolowego OPUS
rolLAM 380 i 380
Super

Symbol magazynowy

EAN

ROLLAM720SUPER 5903868410057
Laminowanie

Cena netto

13350,00 zł

Cena brutto

16420,50 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Laminatory
akcesoria

Stojak do laminatora rolowego OPUS rolLAM 380 i 380 Super.
Opcja

--Stojak do
laminatora
rolowego OPUS
rolLAM 720 i 720
Super

Symbol magazynowy

EAN

STANDROLLAM380 5903868410064
Laminowanie

Cena netto

Cena brutto

995,00 zł

1223,85 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Laminatory
akcesoria

Stojak do laminatora rolowego OPUS rolLAM 720 i 720 Super.
Opcja

--Zestaw do
wykonywania
nabłyszczeń do
laminatorów
rolowych OPUS
rolLAM 380 / 720

Symbol magazynowy

EAN

STANDROLLAM720 5903868410071
Laminowanie

Cena netto

Cena brutto

995,00 zł

1223,85 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Laminatory
akcesoria

Zestaw do samodzielnego montażu do wykonywania nabłyszczeń do laminatorów rolowych OPUS rolLAM 380 / 720.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

SLEEKINGSET380

5903868410088

1195,00 zł

Cena brutto

1469,85 zł

Ilość w opak.

1 zestaw

