Nazwa

Kategoria

Podkategoria

Aplikator do
kleju - O.MATRIX
GLUE
APPLICATOR

GOLDCOVER

Pozostałe
akcesoria

Pistolet służący do równomiernego rozprowadzania klejów dwuskładnikowych. W pudełku dwie końcówki (tłoki) do
rozprowadzania kleju w proporcjach 1:1 lub 2:1.
Do zastosowania z klejem O.MATRIX GLUE.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OMATRIXGLUEAP

5903868662227

194,67 zł

Dwuskładnikowy
klej do matryc O.MATRIX GLUE

GOLDCOVER

Cena brutto

239,44 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Pozostałe
akcesoria

Klej O.MATRIX GLUE jest dwuskładnikowym klejem epoksydowym o średniej lepkości służącym do przyklejania
niestandardowych matryc. Zależnie od urządzenia stosujemy płytkę:
dla Goldpress 4+ oraz Imagepress płytkę O.Matrix Base GP, którą instalujemy w ramce O.Frame Matrix GP
dla urządzenia Goldpress 5 stosujemy:
płytkę O.Matrix Base GP5, którą instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME lub
płytkę O.Matrix Base GP, którą przykręcamy do płytki O.SCREW MATRIX GP5, a następnie całość instalujemy w
ramce głównej O.MASTER FRAME
dla urządzeń Masterpress stosujemy:
O.MATRIX BASE MP lub
O.Matrix Base GP, którą przykręcamy do O.SCREW MATRIX BASE MP with handle
Klej po utwardzeniu posiada wysoką odporność na ściskanie, wysoką odporność termiczną oraz przewodność cieplną.
Specyﬁkacja kleju:
kolor (po zmieszaniu): szary
pojemność opakowania: 50 ml
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OMATRIXGLUE

5903868662210

102,74 zł

Folia do złoceń
na drukarkch
cyfrowych z serii
Foil Xpress O.digiFOIL biały 301

IMPRESS

Cena brutto

126,37 zł

Ilość w opak.

1

Folie

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.
Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress – rodzaje, kolory i zastosowanie folii
symbol
folii
204 czarny
401 czerwony
20-88

501 niebieski
601 zielony
301 biały

kolor

do użycia z materiałami
tworzywa sztuczne takie jak:
styren, ABS (kopolimer akrylonitrylobutadieno-styrenowy), akryl, winyl
oraz materiały z PCW (polichlorek
winylu)

114 metaliczny jasny złoty
714 metaliczny jasny srebrny
214 metaliczny czarny
20-88

gładki i średnio gładki winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem, papier powlekany na
bazie wody oraz niektóre rodzaje
papieru niepowlekanego

407 metaliczny jasny czerwony
507 metaliczny jasny niebieski
607 metaliczny jasny zielony
102 metaliczny matowy złoty
701 metaliczny matowy srebrny

20-88

lekko teksturowany winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem

103 metaliczny jasny złoty
704 metaliczny jasny srebrny
104 metaliczny jasny złoty

artykuły wykonane z polipropylenu
i polietylenu, materiały laminacyjne
oparte na polipropylenie, artykuły
papierowe pokryte materiałami
opartymi na polipropylenie

703 metaliczny jasny srebrny
20-88

105 metaliczny matowy złoty
702 metaliczny matowy srebrny
205 metaliczny czarny

20-88

307 biały

bardzo wąski zakres papieru
powlekanego na bazie wody

209 czarny

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

DIGIFOILBIA301

5903868807079

214,66 zł

Folia do złoceń
na drukarkch
cyfrowych z serii
Foil Xpress O.digiFOIL biały 307

IMPRESS

Cena brutto

264,03 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Folie

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.
Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress – rodzaje, kolory i zastosowanie folii
symbol
folii

kolor

204 czarny
401 czerwony
20-88

501 niebieski
601 zielony
301 biały

do użycia z materiałami
tworzywa sztuczne takie jak:
styren, ABS (kopolimer akrylonitrylobutadieno-styrenowy), akryl, winyl
oraz materiały z PCW (polichlorek
winylu)

114 metaliczny jasny złoty
714 metaliczny jasny srebrny
214 metaliczny czarny
20-88

407 metaliczny jasny czerwony
507 metaliczny jasny niebieski
607 metaliczny jasny zielony

gładki i średnio gładki winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem, papier powlekany na
bazie wody oraz niektóre rodzaje
papieru niepowlekanego

102 metaliczny matowy złoty
701 metaliczny matowy srebrny

20-88

103 metaliczny jasny złoty
704 metaliczny jasny srebrny

lekko teksturowany winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem

104 metaliczny jasny złoty

artykuły wykonane z polipropylenu
i polietylenu, materiały laminacyjne
oparte na polipropylenie, artykuły
papierowe pokryte materiałami
opartymi na polipropylenie

703 metaliczny jasny srebrny
20-88

105 metaliczny matowy złoty
702 metaliczny matowy srebrny
205 metaliczny czarny

20-88

307 biały

bardzo wąski zakres papieru
powlekanego na bazie wody

209 czarny

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

DIGIFOILBIA307

5903868807017

214,66 zł

Folia do złoceń
na drukarkch
cyfrowych z serii
Foil Xpress O.digiFOIL czarny 204

IMPRESS

Cena brutto

264,03 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Folie

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.
Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress – rodzaje, kolory i zastosowanie folii
symbol
folii

kolor

do użycia z materiałami

204 czarny

tworzywa sztuczne takie jak:
styren, ABS (kopolimer akrylonitrylobutadieno-styrenowy), akryl, winyl
oraz materiały z PCW (polichlorek
winylu)

401 czerwony
20-88

501 niebieski
601 zielony
301 biały
114 metaliczny jasny złoty
714 metaliczny jasny srebrny
214 metaliczny czarny

20-88

gładki i średnio gładki winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem, papier powlekany na
bazie wody oraz niektóre rodzaje
papieru niepowlekanego

407 metaliczny jasny czerwony
507 metaliczny jasny niebieski
607 metaliczny jasny zielony
102 metaliczny matowy złoty
701 metaliczny matowy srebrny

20-88

lekko teksturowany winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem

103 metaliczny jasny złoty
704 metaliczny jasny srebrny
104 metaliczny jasny złoty

artykuły wykonane z polipropylenu
i polietylenu, materiały laminacyjne
oparte na polipropylenie, artykuły
papierowe pokryte materiałami
opartymi na polipropylenie

703 metaliczny jasny srebrny
20-88

105 metaliczny matowy złoty
702 metaliczny matowy srebrny
205 metaliczny czarny

20-88

307 biały

bardzo wąski zakres papieru
powlekanego na bazie wody

209 czarny

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

DIGIFOILCZA204

5903868807086

214,66 zł

Folia do złoceń
na drukarkch

IMPRESS

Folie

Cena brutto

264,03 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

cyfrowych z serii
Foil Xpress O.digiFOIL czarny 209
Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.
Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress – rodzaje, kolory i zastosowanie folii
symbol
folii

kolor

do użycia z materiałami

204 czarny

tworzywa sztuczne takie jak:
styren, ABS (kopolimer akrylonitrylobutadieno-styrenowy), akryl, winyl
oraz materiały z PCW (polichlorek
winylu)

401 czerwony
20-88

501 niebieski
601 zielony
301 biały
114 metaliczny jasny złoty
714 metaliczny jasny srebrny
214 metaliczny czarny

20-88

gładki i średnio gładki winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem, papier powlekany na
bazie wody oraz niektóre rodzaje
papieru niepowlekanego

407 metaliczny jasny czerwony
507 metaliczny jasny niebieski
607 metaliczny jasny zielony
102 metaliczny matowy złoty
701 metaliczny matowy srebrny

20-88

lekko teksturowany winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem

103 metaliczny jasny złoty
704 metaliczny jasny srebrny
104 metaliczny jasny złoty

artykuły wykonane z polipropylenu
i polietylenu, materiały laminacyjne
oparte na polipropylenie, artykuły
papierowe pokryte materiałami
opartymi na polipropylenie

703 metaliczny jasny srebrny
20-88

105 metaliczny matowy złoty
702 metaliczny matowy srebrny
205 metaliczny czarny

20-88

307 biały

bardzo wąski zakres papieru
powlekanego na bazie wody

209 czarny

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

DIGIFOILCZA209

5903868807024

214,66 zł

Folia do złoceń
na drukarkch
cyfrowych z serii
Foil Xpress O.digiFOIL czerwony 401

IMPRESS

Cena brutto

264,03 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Folie

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.
Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress – rodzaje, kolory i zastosowanie folii
symbol
folii

kolor

do użycia z materiałami

204 czarny

tworzywa sztuczne takie jak:
styren, ABS (kopolimer akrylonitrylobutadieno-styrenowy), akryl, winyl
oraz materiały z PCW (polichlorek
winylu)

401 czerwony
20-88

501 niebieski
601 zielony
301 biały
114 metaliczny jasny złoty
714 metaliczny jasny srebrny
214 metaliczny czarny

20-88

gładki i średnio gładki winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem, papier powlekany na
bazie wody oraz niektóre rodzaje
papieru niepowlekanego

407 metaliczny jasny czerwony
507 metaliczny jasny niebieski
607 metaliczny jasny zielony
102 metaliczny matowy złoty
701 metaliczny matowy srebrny

20-88

lekko teksturowany winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem

103 metaliczny jasny złoty
704 metaliczny jasny srebrny
104 metaliczny jasny złoty

artykuły wykonane z polipropylenu
i polietylenu, materiały laminacyjne
oparte na polipropylenie, artykuły
papierowe pokryte materiałami
opartymi na polipropylenie

703 metaliczny jasny srebrny
20-88

105 metaliczny matowy złoty
702 metaliczny matowy srebrny
205 metaliczny czarny

20-88

307 biały

bardzo wąski zakres papieru
powlekanego na bazie wody

209 czarny

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

DIGIFOILCZE401

5903868807161

214,66 zł

Folia do złoceń
na drukarkch
cyfrowych z serii
Foil Xpress O.digiFOIL metaliczny
czarny 205

IMPRESS

Cena brutto

264,03 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Folie

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.
Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress – rodzaje, kolory i zastosowanie folii
symbol
folii
204 czarny
401 czerwony
20-88

501 niebieski
601 zielony
301 biały

kolor

do użycia z materiałami
tworzywa sztuczne takie jak:
styren, ABS (kopolimer akrylonitrylobutadieno-styrenowy), akryl, winyl
oraz materiały z PCW (polichlorek
winylu)

114 metaliczny jasny złoty
714 metaliczny jasny srebrny
214 metaliczny czarny
20-88

gładki i średnio gładki winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem, papier powlekany na
bazie wody oraz niektóre rodzaje
papieru niepowlekanego

407 metaliczny jasny czerwony
507 metaliczny jasny niebieski
607 metaliczny jasny zielony
102 metaliczny matowy złoty
701 metaliczny matowy srebrny

20-88

lekko teksturowany winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem

103 metaliczny jasny złoty
704 metaliczny jasny srebrny
104 metaliczny jasny złoty

artykuły wykonane z polipropylenu
i polietylenu, materiały laminacyjne
oparte na polipropylenie, artykuły
papierowe pokryte materiałami
opartymi na polipropylenie

703 metaliczny jasny srebrny
20-88

105 metaliczny matowy złoty
702 metaliczny matowy srebrny
205 metaliczny czarny

20-88

307 biały

bardzo wąski zakres papieru
powlekanego na bazie wody

209 czarny

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

DIGIFOILCZA205

5903868807000

214,66 zł

Folia do złoceń
na drukarkch
cyfrowych z serii
Foil Xpress O.digiFOIL metaliczny
czarny 214

IMPRESS

Cena brutto

264,03 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Folie

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.
Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress – rodzaje, kolory i zastosowanie folii
symbol
folii

kolor

204 czarny
401 czerwony
20-88

501 niebieski
601 zielony
301 biały

do użycia z materiałami
tworzywa sztuczne takie jak:
styren, ABS (kopolimer akrylonitrylobutadieno-styrenowy), akryl, winyl
oraz materiały z PCW (polichlorek
winylu)

114 metaliczny jasny złoty
714 metaliczny jasny srebrny
214 metaliczny czarny
20-88

407 metaliczny jasny czerwony
507 metaliczny jasny niebieski
607 metaliczny jasny zielony

gładki i średnio gładki winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem, papier powlekany na
bazie wody oraz niektóre rodzaje
papieru niepowlekanego

102 metaliczny matowy złoty
701 metaliczny matowy srebrny

20-88

103 metaliczny jasny złoty
704 metaliczny jasny srebrny

lekko teksturowany winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem

104 metaliczny jasny złoty

artykuły wykonane z polipropylenu
i polietylenu, materiały laminacyjne
oparte na polipropylenie, artykuły
papierowe pokryte materiałami
opartymi na polipropylenie

703 metaliczny jasny srebrny
20-88

105 metaliczny matowy złoty
702 metaliczny matowy srebrny
205 metaliczny czarny

20-88

307 biały

bardzo wąski zakres papieru
powlekanego na bazie wody

209 czarny

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

DIGIFOILCZA214

5903868801978

214,66 zł

Folia do złoceń
na drukarkch
cyfrowych z serii
Foil Xpress O.digiFOIL metaliczny
czerwony 407

IMPRESS

Cena brutto

264,03 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Folie

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.
Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress – rodzaje, kolory i zastosowanie folii
symbol
folii

kolor

do użycia z materiałami

204 czarny

tworzywa sztuczne takie jak:
styren, ABS (kopolimer akrylonitrylobutadieno-styrenowy), akryl, winyl
oraz materiały z PCW (polichlorek
winylu)

401 czerwony
20-88

501 niebieski
601 zielony
301 biały
114 metaliczny jasny złoty
714 metaliczny jasny srebrny
214 metaliczny czarny

20-88

gładki i średnio gładki winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem, papier powlekany na
bazie wody oraz niektóre rodzaje
papieru niepowlekanego

407 metaliczny jasny czerwony
507 metaliczny jasny niebieski
607 metaliczny jasny zielony
102 metaliczny matowy złoty
701 metaliczny matowy srebrny

20-88

lekko teksturowany winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem

103 metaliczny jasny złoty
704 metaliczny jasny srebrny
104 metaliczny jasny złoty

artykuły wykonane z polipropylenu
i polietylenu, materiały laminacyjne
oparte na polipropylenie, artykuły
papierowe pokryte materiałami
opartymi na polipropylenie

703 metaliczny jasny srebrny
20-88

105 metaliczny matowy złoty
702 metaliczny matowy srebrny
205 metaliczny czarny

20-88

307 biały

bardzo wąski zakres papieru
powlekanego na bazie wody

209 czarny

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

DIGIFOILCZE407

5903868801985

214,66 zł

Cena brutto

264,03 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Folia do złoceń
na drukarkch
cyfrowych z serii
Foil Xpress O.digiFOIL metaliczny jasny
srebrny 714

IMPRESS

Folie

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.
Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress – rodzaje, kolory i zastosowanie folii
symbol
folii

kolor

do użycia z materiałami

204 czarny

tworzywa sztuczne takie jak:
styren, ABS (kopolimer akrylonitrylobutadieno-styrenowy), akryl, winyl
oraz materiały z PCW (polichlorek
winylu)

401 czerwony
20-88

501 niebieski
601 zielony
301 biały
114 metaliczny jasny złoty
714 metaliczny jasny srebrny
214 metaliczny czarny

20-88

gładki i średnio gładki winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem, papier powlekany na
bazie wody oraz niektóre rodzaje
papieru niepowlekanego

407 metaliczny jasny czerwony
507 metaliczny jasny niebieski
607 metaliczny jasny zielony
102 metaliczny matowy złoty
701 metaliczny matowy srebrny

20-88

lekko teksturowany winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem

103 metaliczny jasny złoty
704 metaliczny jasny srebrny
104 metaliczny jasny złoty

artykuły wykonane z polipropylenu
i polietylenu, materiały laminacyjne
oparte na polipropylenie, artykuły
papierowe pokryte materiałami
opartymi na polipropylenie

703 metaliczny jasny srebrny
20-88

105 metaliczny matowy złoty
702 metaliczny matowy srebrny
205 metaliczny czarny

20-88

307 biały

bardzo wąski zakres papieru
powlekanego na bazie wody

209 czarny

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

DIGIFOILSRE714

5903868801961

214,66 zł

Folia do złoceń
na drukarkch
cyfrowych z serii
Foil Xpress O.digiFOIL metaliczny jasny
złoty 114

IMPRESS

Cena brutto

264,03 zł

Folie

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.
Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress – rodzaje, kolory i zastosowanie folii

Ilość w opak.

1 sztuka

symbol
folii

kolor

do użycia z materiałami

204 czarny

tworzywa sztuczne takie jak:
styren, ABS (kopolimer akrylonitrylobutadieno-styrenowy), akryl, winyl
oraz materiały z PCW (polichlorek
winylu)

401 czerwony
20-88

501 niebieski
601 zielony
301 biały
114 metaliczny jasny złoty
714 metaliczny jasny srebrny
214 metaliczny czarny

20-88

gładki i średnio gładki winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem, papier powlekany na
bazie wody oraz niektóre rodzaje
papieru niepowlekanego

407 metaliczny jasny czerwony
507 metaliczny jasny niebieski
607 metaliczny jasny zielony
102 metaliczny matowy złoty
701 metaliczny matowy srebrny

20-88

lekko teksturowany winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem

103 metaliczny jasny złoty
704 metaliczny jasny srebrny
104 metaliczny jasny złoty

artykuły wykonane z polipropylenu
i polietylenu, materiały laminacyjne
oparte na polipropylenie, artykuły
papierowe pokryte materiałami
opartymi na polipropylenie

703 metaliczny jasny srebrny
20-88

105 metaliczny matowy złoty
702 metaliczny matowy srebrny
205 metaliczny czarny

20-88

307 biały

bardzo wąski zakres papieru
powlekanego na bazie wody

209 czarny

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

DIGIFOILZLO114

5903868801954

214,66 zł

Folia do złoceń
na drukarkch
cyfrowych z serii
Foil Xpress O.digiFOIL metaliczny
matowy srebrny
701

IMPRESS

Cena brutto

264,03 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Folie

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.
Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress – rodzaje, kolory i zastosowanie folii
symbol
folii
204 czarny
401 czerwony
20-88

501 niebieski
601 zielony
301 biały

kolor

do użycia z materiałami
tworzywa sztuczne takie jak:
styren, ABS (kopolimer akrylonitrylobutadieno-styrenowy), akryl, winyl
oraz materiały z PCW (polichlorek
winylu)

114 metaliczny jasny złoty
714 metaliczny jasny srebrny
214 metaliczny czarny
20-88

gładki i średnio gładki winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem, papier powlekany na
bazie wody oraz niektóre rodzaje
papieru niepowlekanego

407 metaliczny jasny czerwony
507 metaliczny jasny niebieski
607 metaliczny jasny zielony
102 metaliczny matowy złoty
701 metaliczny matowy srebrny

20-88

lekko teksturowany winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem

103 metaliczny jasny złoty
704 metaliczny jasny srebrny
104 metaliczny jasny złoty

artykuły wykonane z polipropylenu
i polietylenu, materiały laminacyjne
oparte na polipropylenie, artykuły
papierowe pokryte materiałami
opartymi na polipropylenie

703 metaliczny jasny srebrny
20-88

105 metaliczny matowy złoty
702 metaliczny matowy srebrny
205 metaliczny czarny

20-88

307 biały

bardzo wąski zakres papieru
powlekanego na bazie wody

209 czarny

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

DIGIFOILMATSRE7
01

5903868806935

214,66 zł

Folia do złoceń
na drukarkch
cyfrowych z serii
Foil Xpress O.digiFOIL metaliczny
matowy srebrny
702

IMPRESS

Cena brutto

264,03 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Folie

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.
Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress – rodzaje, kolory i zastosowanie folii
symbol
folii

kolor

204 czarny
401 czerwony
20-88

501 niebieski
601 zielony
301 biały

do użycia z materiałami
tworzywa sztuczne takie jak:
styren, ABS (kopolimer akrylonitrylobutadieno-styrenowy), akryl, winyl
oraz materiały z PCW (polichlorek
winylu)

114 metaliczny jasny złoty
714 metaliczny jasny srebrny
214 metaliczny czarny
20-88

407 metaliczny jasny czerwony
507 metaliczny jasny niebieski
607 metaliczny jasny zielony
102 metaliczny matowy złoty
701 metaliczny matowy srebrny

gładki i średnio gładki winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem, papier powlekany na
bazie wody oraz niektóre rodzaje
papieru niepowlekanego

20-88

lekko teksturowany winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem

103 metaliczny jasny złoty
704 metaliczny jasny srebrny
104 metaliczny jasny złoty

artykuły wykonane z polipropylenu
i polietylenu, materiały laminacyjne
oparte na polipropylenie, artykuły
papierowe pokryte materiałami
opartymi na polipropylenie

703 metaliczny jasny srebrny
20-88

105 metaliczny matowy złoty
702 metaliczny matowy srebrny
205 metaliczny czarny

20-88

307 biały

bardzo wąski zakres papieru
powlekanego na bazie wody

209 czarny

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

DIGIFOILMATSRE7
02

5903868806997

214,66 zł

Folia do złoceń
na drukarkch
cyfrowych z serii
Foil Xpress O.digiFOIL metaliczny
matowy złoty
102

IMPRESS

Cena brutto

264,03 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Folie

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.
Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress – rodzaje, kolory i zastosowanie folii
symbol
folii

kolor

204 czarny
401 czerwony
20-88

501 niebieski
601 zielony
301 biały

do użycia z materiałami
tworzywa sztuczne takie jak:
styren, ABS (kopolimer akrylonitrylobutadieno-styrenowy), akryl, winyl
oraz materiały z PCW (polichlorek
winylu)

114 metaliczny jasny złoty
714 metaliczny jasny srebrny
214 metaliczny czarny
20-88

407 metaliczny jasny czerwony
507 metaliczny jasny niebieski
607 metaliczny jasny zielony

gładki i średnio gładki winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem, papier powlekany na
bazie wody oraz niektóre rodzaje
papieru niepowlekanego

102 metaliczny matowy złoty
701 metaliczny matowy srebrny

20-88

103 metaliczny jasny złoty
704 metaliczny jasny srebrny
104 metaliczny jasny złoty
703 metaliczny jasny srebrny

20-88

105 metaliczny matowy złoty
702 metaliczny matowy srebrny
205 metaliczny czarny

lekko teksturowany winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem
artykuły wykonane z polipropylenu
i polietylenu, materiały laminacyjne
oparte na polipropylenie, artykuły
papierowe pokryte materiałami
opartymi na polipropylenie

20-88

307 biały

bardzo wąski zakres papieru
powlekanego na bazie wody

209 czarny

Opcja

---

Folia do złoceń
na drukarkch
cyfrowych z serii
Foil Xpress O.digiFOIL metaliczny
matowy złoty
105

Symbol magazynowy

EAN

DIGIFOILMATZLO1 5903868806928
02
IMPRESS

Cena netto

214,66 zł

Cena brutto

264,03 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Folie

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.
Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress – rodzaje, kolory i zastosowanie folii
symbol
folii

kolor

do użycia z materiałami

204 czarny

tworzywa sztuczne takie jak:
styren, ABS (kopolimer akrylonitrylobutadieno-styrenowy), akryl, winyl
oraz materiały z PCW (polichlorek
winylu)

401 czerwony
20-88

501 niebieski
601 zielony
301 biały
114 metaliczny jasny złoty
714 metaliczny jasny srebrny
214 metaliczny czarny

20-88

gładki i średnio gładki winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem, papier powlekany na
bazie wody oraz niektóre rodzaje
papieru niepowlekanego

407 metaliczny jasny czerwony
507 metaliczny jasny niebieski
607 metaliczny jasny zielony
102 metaliczny matowy złoty
701 metaliczny matowy srebrny

20-88

lekko teksturowany winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem

103 metaliczny jasny złoty
704 metaliczny jasny srebrny
104 metaliczny jasny złoty

artykuły wykonane z polipropylenu
i polietylenu, materiały laminacyjne
oparte na polipropylenie, artykuły
papierowe pokryte materiałami
opartymi na polipropylenie

703 metaliczny jasny srebrny
20-88

105 metaliczny matowy złoty
702 metaliczny matowy srebrny
205 metaliczny czarny

20-88

307 biały

bardzo wąski zakres papieru
powlekanego na bazie wody

209 czarny

Opcja

---

Folia do złoceń
na drukarkch
cyfrowych z serii
Foil Xpress O.digiFOIL metaliczny

Symbol magazynowy

EAN

DIGIFOILMATZLO1 5903868806980
05
IMPRESS

Folie

Cena netto

214,66 zł

Cena brutto

264,03 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

niebieski 507
Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.
Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress – rodzaje, kolory i zastosowanie folii
symbol
folii

kolor

do użycia z materiałami

204 czarny

tworzywa sztuczne takie jak:
styren, ABS (kopolimer akrylonitrylobutadieno-styrenowy), akryl, winyl
oraz materiały z PCW (polichlorek
winylu)

401 czerwony
20-88

501 niebieski
601 zielony
301 biały
114 metaliczny jasny złoty
714 metaliczny jasny srebrny
214 metaliczny czarny

20-88

gładki i średnio gładki winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem, papier powlekany na
bazie wody oraz niektóre rodzaje
papieru niepowlekanego

407 metaliczny jasny czerwony
507 metaliczny jasny niebieski
607 metaliczny jasny zielony
102 metaliczny matowy złoty
701 metaliczny matowy srebrny

20-88

lekko teksturowany winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem

103 metaliczny jasny złoty
704 metaliczny jasny srebrny
104 metaliczny jasny złoty

artykuły wykonane z polipropylenu
i polietylenu, materiały laminacyjne
oparte na polipropylenie, artykuły
papierowe pokryte materiałami
opartymi na polipropylenie

703 metaliczny jasny srebrny
20-88

105 metaliczny matowy złoty
702 metaliczny matowy srebrny
205 metaliczny czarny

20-88

307 biały

bardzo wąski zakres papieru
powlekanego na bazie wody

209 czarny

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

DIGIFOILNIE507

5903868801992

214,66 zł

Folia do złoceń
na drukarkch
cyfrowych z serii
Foil Xpress O.digiFOIL metaliczny
srebrny 703

IMPRESS

Cena brutto

264,03 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Folie

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.
Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress – rodzaje, kolory i zastosowanie folii
symbol
folii

kolor

do użycia z materiałami

204 czarny

tworzywa sztuczne takie jak:
styren, ABS (kopolimer akrylonitrylobutadieno-styrenowy), akryl, winyl
oraz materiały z PCW (polichlorek
winylu)

401 czerwony
20-88

501 niebieski
601 zielony
301 biały
114 metaliczny jasny złoty
714 metaliczny jasny srebrny
214 metaliczny czarny

20-88

gładki i średnio gładki winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem, papier powlekany na
bazie wody oraz niektóre rodzaje
papieru niepowlekanego

407 metaliczny jasny czerwony
507 metaliczny jasny niebieski
607 metaliczny jasny zielony
102 metaliczny matowy złoty
701 metaliczny matowy srebrny

20-88

lekko teksturowany winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem

103 metaliczny jasny złoty
704 metaliczny jasny srebrny
104 metaliczny jasny złoty

artykuły wykonane z polipropylenu
i polietylenu, materiały laminacyjne
oparte na polipropylenie, artykuły
papierowe pokryte materiałami
opartymi na polipropylenie

703 metaliczny jasny srebrny
20-88

105 metaliczny matowy złoty
702 metaliczny matowy srebrny
205 metaliczny czarny

20-88

307 biały

bardzo wąski zakres papieru
powlekanego na bazie wody

209 czarny

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

DIGIFOILSRE703

5903868806973

214,66 zł

Folia do złoceń
na drukarkch
cyfrowych z serii
Foil Xpress O.digiFOIL metaliczny
srebrny 704

IMPRESS

Cena brutto

264,03 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Folie

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.
Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress – rodzaje, kolory i zastosowanie folii
symbol
folii
204 czarny
401 czerwony
20-88

501 niebieski
601 zielony
301 biały

kolor

do użycia z materiałami
tworzywa sztuczne takie jak:
styren, ABS (kopolimer akrylonitrylobutadieno-styrenowy), akryl, winyl
oraz materiały z PCW (polichlorek
winylu)

114 metaliczny jasny złoty
714 metaliczny jasny srebrny
214 metaliczny czarny
20-88

gładki i średnio gładki winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem, papier powlekany na
bazie wody oraz niektóre rodzaje
papieru niepowlekanego

407 metaliczny jasny czerwony
507 metaliczny jasny niebieski
607 metaliczny jasny zielony
102 metaliczny matowy złoty
701 metaliczny matowy srebrny

20-88

lekko teksturowany winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem

103 metaliczny jasny złoty
704 metaliczny jasny srebrny
104 metaliczny jasny złoty

artykuły wykonane z polipropylenu
i polietylenu, materiały laminacyjne
oparte na polipropylenie, artykuły
papierowe pokryte materiałami
opartymi na polipropylenie

703 metaliczny jasny srebrny
20-88

105 metaliczny matowy złoty
702 metaliczny matowy srebrny
205 metaliczny czarny

20-88

307 biały

bardzo wąski zakres papieru
powlekanego na bazie wody

209 czarny

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

DIGIFOILSRE704

5903868806959

214,66 zł

Folia do złoceń
na drukarkch
cyfrowych z serii
Foil Xpress O.digiFOIL metaliczny
zielony 607

IMPRESS

Cena brutto

264,03 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Folie

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.
Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress – rodzaje, kolory i zastosowanie folii
symbol
folii

kolor

204 czarny
401 czerwony
20-88

501 niebieski
601 zielony
301 biały

do użycia z materiałami
tworzywa sztuczne takie jak:
styren, ABS (kopolimer akrylonitrylobutadieno-styrenowy), akryl, winyl
oraz materiały z PCW (polichlorek
winylu)

114 metaliczny jasny złoty
714 metaliczny jasny srebrny
214 metaliczny czarny
20-88

407 metaliczny jasny czerwony
507 metaliczny jasny niebieski
607 metaliczny jasny zielony

gładki i średnio gładki winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem, papier powlekany na
bazie wody oraz niektóre rodzaje
papieru niepowlekanego

102 metaliczny matowy złoty
701 metaliczny matowy srebrny

20-88

103 metaliczny jasny złoty
704 metaliczny jasny srebrny

lekko teksturowany winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem

104 metaliczny jasny złoty

artykuły wykonane z polipropylenu
i polietylenu, materiały laminacyjne
oparte na polipropylenie, artykuły
papierowe pokryte materiałami
opartymi na polipropylenie

703 metaliczny jasny srebrny
20-88

105 metaliczny matowy złoty
702 metaliczny matowy srebrny
205 metaliczny czarny

20-88

307 biały

bardzo wąski zakres papieru
powlekanego na bazie wody

209 czarny

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

DIGIFOILZIE607

5903868806911

214,66 zł

Folia do złoceń
na drukarkch
cyfrowych z serii
Foil Xpress O.digiFOIL metaliczny złoty
103

IMPRESS

Cena brutto

264,03 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Folie

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.
Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress – rodzaje, kolory i zastosowanie folii
symbol
folii

kolor

do użycia z materiałami

204 czarny

tworzywa sztuczne takie jak:
styren, ABS (kopolimer akrylonitrylobutadieno-styrenowy), akryl, winyl
oraz materiały z PCW (polichlorek
winylu)

401 czerwony
20-88

501 niebieski
601 zielony
301 biały
114 metaliczny jasny złoty
714 metaliczny jasny srebrny
214 metaliczny czarny

20-88

gładki i średnio gładki winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem, papier powlekany na
bazie wody oraz niektóre rodzaje
papieru niepowlekanego

407 metaliczny jasny czerwony
507 metaliczny jasny niebieski
607 metaliczny jasny zielony
102 metaliczny matowy złoty
701 metaliczny matowy srebrny

20-88

lekko teksturowany winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem

103 metaliczny jasny złoty
704 metaliczny jasny srebrny
104 metaliczny jasny złoty

artykuły wykonane z polipropylenu
i polietylenu, materiały laminacyjne
oparte na polipropylenie, artykuły
papierowe pokryte materiałami
opartymi na polipropylenie

703 metaliczny jasny srebrny
20-88

105 metaliczny matowy złoty
702 metaliczny matowy srebrny
205 metaliczny czarny

20-88

307 biały

bardzo wąski zakres papieru
powlekanego na bazie wody

209 czarny

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

DIGIFOILZLO103

5903868806942

214,66 zł

Cena brutto

264,03 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Folia do złoceń
na drukarkch
cyfrowych z serii
Foil Xpress O.digiFOIL metaliczny złoty
104

IMPRESS

Folie

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.
Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress – rodzaje, kolory i zastosowanie folii
symbol
folii

kolor

do użycia z materiałami

204 czarny

tworzywa sztuczne takie jak:
styren, ABS (kopolimer akrylonitrylobutadieno-styrenowy), akryl, winyl
oraz materiały z PCW (polichlorek
winylu)

401 czerwony
20-88

501 niebieski
601 zielony
301 biały
114 metaliczny jasny złoty
714 metaliczny jasny srebrny
214 metaliczny czarny

20-88

gładki i średnio gładki winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem, papier powlekany na
bazie wody oraz niektóre rodzaje
papieru niepowlekanego

407 metaliczny jasny czerwony
507 metaliczny jasny niebieski
607 metaliczny jasny zielony
102 metaliczny matowy złoty
701 metaliczny matowy srebrny

20-88

lekko teksturowany winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem

103 metaliczny jasny złoty
704 metaliczny jasny srebrny
104 metaliczny jasny złoty

artykuły wykonane z polipropylenu
i polietylenu, materiały laminacyjne
oparte na polipropylenie, artykuły
papierowe pokryte materiałami
opartymi na polipropylenie

703 metaliczny jasny srebrny
20-88

105 metaliczny matowy złoty
702 metaliczny matowy srebrny
205 metaliczny czarny

20-88

307 biały

bardzo wąski zakres papieru
powlekanego na bazie wody

209 czarny

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

DIGIFOILZLO104

5903868806966

214,66 zł

Folia do złoceń
na drukarkch
cyfrowych z serii
Foil Xpress O.digiFOIL niebieski 501

IMPRESS

Cena brutto

264,03 zł

Folie

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.
Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress – rodzaje, kolory i zastosowanie folii

Ilość w opak.

1 sztuka

symbol
folii

kolor

do użycia z materiałami

204 czarny

tworzywa sztuczne takie jak:
styren, ABS (kopolimer akrylonitrylobutadieno-styrenowy), akryl, winyl
oraz materiały z PCW (polichlorek
winylu)

401 czerwony
20-88

501 niebieski
601 zielony
301 biały
114 metaliczny jasny złoty
714 metaliczny jasny srebrny
214 metaliczny czarny

20-88

gładki i średnio gładki winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem, papier powlekany na
bazie wody oraz niektóre rodzaje
papieru niepowlekanego

407 metaliczny jasny czerwony
507 metaliczny jasny niebieski
607 metaliczny jasny zielony
102 metaliczny matowy złoty
701 metaliczny matowy srebrny

20-88

lekko teksturowany winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem

103 metaliczny jasny złoty
704 metaliczny jasny srebrny
104 metaliczny jasny złoty

artykuły wykonane z polipropylenu
i polietylenu, materiały laminacyjne
oparte na polipropylenie, artykuły
papierowe pokryte materiałami
opartymi na polipropylenie

703 metaliczny jasny srebrny
20-88

105 metaliczny matowy złoty
702 metaliczny matowy srebrny
205 metaliczny czarny

20-88

307 biały

bardzo wąski zakres papieru
powlekanego na bazie wody

209 czarny

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

DIGIFOILNIE501

5903868807178

214,66 zł

Folia do złoceń
na drukarkch
cyfrowych z serii
Foil Xpress O.digiFOIL zielony 601

IMPRESS

Cena brutto

264,03 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Folie

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.
Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress – rodzaje, kolory i zastosowanie folii
symbol
folii
204 czarny
401 czerwony
20-88

501 niebieski
601 zielony
301 biały

kolor

do użycia z materiałami
tworzywa sztuczne takie jak:
styren, ABS (kopolimer akrylonitrylobutadieno-styrenowy), akryl, winyl
oraz materiały z PCW (polichlorek
winylu)

114 metaliczny jasny złoty
714 metaliczny jasny srebrny
214 metaliczny czarny
20-88

gładki i średnio gładki winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem, papier powlekany na
bazie wody oraz niektóre rodzaje
papieru niepowlekanego

407 metaliczny jasny czerwony
507 metaliczny jasny niebieski
607 metaliczny jasny zielony
102 metaliczny matowy złoty
701 metaliczny matowy srebrny

20-88

lekko teksturowany winyl, skóra,
artykuły papierowe pokryte
winylem

103 metaliczny jasny złoty
704 metaliczny jasny srebrny
104 metaliczny jasny złoty

artykuły wykonane z polipropylenu
i polietylenu, materiały laminacyjne
oparte na polipropylenie, artykuły
papierowe pokryte materiałami
opartymi na polipropylenie

703 metaliczny jasny srebrny
20-88

105 metaliczny matowy złoty
702 metaliczny matowy srebrny
205 metaliczny czarny

20-88

307 biały

bardzo wąski zakres papieru
powlekanego na bazie wody

209 czarny

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

DIGIFOILZIE601

5903868413256

214,66 zł

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

Cena brutto

264,03 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

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) -

Symbol magazynowy

EAN

FO210X297CZETPF 5903868414604
100
GOLDCOVER

Folie

Cena netto

Cena brutto

55,00 zł

67,65 zł

Ilość w opak.

100 arkuszy

czerwony
metaliczny - 25
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 - 100
sztuk

Symbol magazynowy

EAN

FO210X297CZETPF 5903868414697
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) miedziany - 25
sztuk

Symbol magazynowy

EAN

FO210X297MIETPF 5903868414598
100
GOLDCOVER

Cena netto

Cena brutto

55,00 zł

67,65 zł

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.

Ilość w opak.

100 arkuszy

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,

Symbol magazynowy

EAN

FO210X297SRETPF 5903868414666
25

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

18,00 zł

22,14 zł

25 arkuszy

nabłyszczeń w
arkuszach na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu O.FOIL Toner
Print - A4 (297 x
210 mm) - złoty 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
rolce na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu O.FOIL Toner
Print - 21,3 cm x
200 m czerwony

Symbol magazynowy

EAN

FO210X297ZLOTPF 5903868414581
100
GOLDCOVER

Cena netto

Cena brutto

55,00 zł

67,65 zł

Ilość w opak.

100 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
200 m miedziany

Symbol magazynowy

EAN

FO210X200CZETPF 5903868414567
GOLDCOVER

Folie

Cena netto

99,00 zł

Cena brutto

121,77 zł

Ilość w opak.

1 rolka

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!
Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony.
Dostępne wysokości rolki:

Ilość w opak.

1 rolka

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

--Folia do złoceń,
nabłyszczeń w
rolce na

Symbol magazynowy

EAN

FO640X200MIETPF 5903868414512
GOLDCOVER

Folie

Cena netto

299,00 zł

Cena brutto

367,77 zł

Ilość w opak.

1 rolka

wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu O.FOIL Toner
Print - 64 cm x
200 m - srebrny
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

--Głowica do
urządzenia Foil
Xpress

Symbol magazynowy

EAN

FO640X200ZLOTPF 5903868414505
IMPRESS

Cena netto

299,00 zł

Cena brutto

367,77 zł

Ilość w opak.

1 rolka

Pozostałe
akcesoria

Głowica drukująca dla urządzenia Foil Xpress.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

DIGIFOILERHEAD

5903868807055

4055,00 zł

Karton do złoceń
- O.PAD HD Card
304 x 200 mm 1,5 mm - 100
sztuk

GOLDCOVER

Pozostałe
akcesoria

Cena brutto

4987,65 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Karton do złoceń.
Opcja

--Kontener na
czcionki O.FONT
CONTAINER 16
mm

Symbol magazynowy

EAN

OPADHDB304x200 5903868413911
GOLDCOVER

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

65,43 zł

80,48 zł

100 sztuk

Cena brutto

Ilość w opak.

Pozostałe
akcesoria

Kontener na czcionki o wielkości 16 mm.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFONTCONT16

5903868807406

131,16 zł

Kontener na
czcionki O.FONT
CONTAINER 3,2
mm

GOLDCOVER

161,33 zł

1 sztuka

Pozostałe
akcesoria

Kontener na czcionki o wielkości 3,2 mm.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFONTCONT3

5903868801091

131,16 zł

Kontener na
czcionki O.FONT
CONTAINER 4
mm

GOLDCOVER

Cena brutto

161,33 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Pozostałe
akcesoria

Kontener na czcionki o wielkości 4 mm.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFONTCONT4

5903868801060

131,16 zł

Kontener na
czcionki O.FONT
CONTAINER 5,5
mm

GOLDCOVER

Cena brutto

161,33 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Pozostałe
akcesoria

Kontener na czcionki o wielkości 5,5 mm.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFONTCONT5

5903868801084

131,16 zł

Kontener na
czcionki O.FONT
CONTAINER 9
mm

GOLDCOVER

Cena brutto

161,33 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Pozostałe
akcesoria

Kontener na czcionki o wielkości 9 mm.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFONTCONT9

5903868801077

131,16 zł

Kontener na
zestaw czcionek
narodowych O.NATIONAL
FONT
CONTAINER 4
mm

GOLDCOVER

Cena brutto

161,33 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Pozostałe
akcesoria

Kontener na zestaw czcionek narodowych o wielkości 4 mm.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ONATIOCONT4*

5903868801107

197,36 zł

Kontener na
zestaw czcionek

GOLDCOVER

Pozostałe

Cena brutto

242,75 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

narodowych O.NATIONAL
FONT
CONTAINER 5,5
mm

akcesoria

Kontener na zestaw czcionek narodowych o wielkości 5,5 mm.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ONATIOCONT5*

5903868801121

197,36 zł

Kontener na
zestaw czcionek
narodowych O.NATIONAL
FONT
CONTAINER 9
mm

GOLDCOVER

Cena brutto

242,75 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Pozostałe
akcesoria

Kontener na zestaw czcionek narodowych o wielkości 9 mm.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ONATIOCONT9*

5903868801114

197,36 zł

O.CDcoverBASE
GP4

GOLDCOVER

Cena brutto

242,75 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Pozostałe
akcesoria

Aby wykonać nabłyszczenie na okładkach CDcover (okładki na płyty CD/DVD/Blue-Ray dostępne w ofercie OPUS), na blacie
roboczym urządzeń z serii Goldpress należy zamocować specjalną przystawkę umożliwiającą precyzyjne ustawienie miejsca
tłoczenia. Dostępne są trzy położenia (dwa na przedniej stronie okladki: centralnie i centralnie z marginesem oraz na grzbiecie
okładki).
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

CDCOVBASEGP

5903868802982

261,07 zł

O.CDcoverBASE
IP

GOLDCOVER

Cena brutto

Ilość w opak.

321,12 zł

1

Pozostałe
akcesoria

Aby wykonać nabłyszczenie na okładkach CDcover (okładki na płyty CD/DVD/Blue-Ray dostępne w ofercie OPUS), konieczne jest
użycie specjalnej przystawki umożliwiającą precyzyjne ustawienie miejsca tłoczenia. Dostępne są trzy położenia (dwa na
przedniej stronie okładki: centralnie i centralnie z marginesem oraz na grzbiecie okładki).
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

CDCOVBASEIP

5903868802999

131,16 zł

O.Extension
table for
MPE/MP01

GOLDCOVER

Cena brutto

Ilość w opak.

161,33 zł

1

Pozostałe
akcesoria

Nakładka rozszerzająca powierzchnię blatu roboczego w urządzeniach złocąco – tłoczących z serii Masterpress EMD i 01.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OEXTENSIONMP

5903868807994

215,22 zł

O.FONT
ABSOLWENT ++
PL 12 mm (11
słów w zestawie)

GOLDCOVER

Cena brutto

Ilość w opak.

264,72 zł

Czcionki

Zestaw matryc (słów) okolicznościowych z nagłówkami do tłoczeń w urządzeniach systemu GOLDCOVER.
Rodzaj czcionki: Standard
Matryce (słowa) zawarte w zestawie:
PRACA
ROZPRAWA
LICENCJACKA
DOKTORSKA
DYPLOMOWA
MAGISTERSKA
MATURALNA
CENNIK
DYPLOM
UMOWA

1

INŻYNIERSKA

Wszystkie kroje czcionek dostępne są TU
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ABSLWNT12PP

5903868802531

749,48 zł

O.FONT
ABSOLWENT
Classic PL 12
mm (6 słów w
zestawie)

GOLDCOVER

Cena brutto

921,86 zł

Ilość w opak.

11 słów

Czcionki

Zestaw matryc (słów) okolicznościowych z nagłówkami do tłoczeń w urządzeniach systemu GOLDCOVER.
Rodzaj czcionki: Serif
Matryce (słowa) zawarte w zestawie:
PRACA
ROZPRAWA
LICENCJACKA
DOKTORSKA
DYPLOMOWA
MAGISTERSKA

Wszystkie kroje czcionek dostępne są TU
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ABSLWCLAPL

5903868802500

524,64 zł

O.FONT LATIN
Standard 16 mm
(35 sztuk w
zestawie)

GOLDCOVER

Cena brutto

645,31 zł

Ilość w opak.

6 słów

Czcionki

Zestaw czcionek do urządzeń systemu GOLDCOVER.
Wszystkie kroje czcionek dostępne są TU
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FSLAT1635

5903868801527

524,64 zł

O.FONT LATIN
Standard 3,2
mm (91 sztuk w
zestawie)

GOLDCOVER

Cena brutto

645,31 zł

Ilość w opak.

35 sztuk

Czcionki

Zestaw czcionek do urządzeń systemu GOLDCOVER.
Wszystkie kroje czcionek dostępne są TU
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FSLAT0391

5903868805150

261,07 zł

O.FONT LATIN
Standard 4 mm
(63 sztuki w
zestawie)

GOLDCOVER

Cena brutto

321,12 zł

Ilość w opak.

91 sztuk

Czcionki

Zestaw czcionek do urządzeń systemu GOLDCOVER.
Wszystkie kroje czcionek dostępne są TU
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FSLAT0463

5903868805075

261,07 zł

O.FONT LATIN
Standard 5,5
mm (52 sztuki w
zestawie)

GOLDCOVER

Czcionki

Zestaw czcionek do urządzeń systemu GOLDCOVER.

Cena brutto

321,12 zł

Ilość w opak.

63 sztuki

Wszystkie kroje czcionek dostępne są TU
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FSLAT0552

5903868805143

261,07 zł

O.FONT LATIN
Standard 9 mm
(34 sztuki w
zestawie)

GOLDCOVER

Cena brutto

321,12 zł

Ilość w opak.

52 sztuki

Czcionki

Zestaw czcionek do urządzeń systemu GOLDCOVER.
Wszystkie kroje czcionek dostępne są TU
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FSLAT0934

5903868805082

261,07 zł

O.FONT Nation
Master Package
PL Serif 5,5 mm
(5 kompletów w
zestawie)

GOLDCOVER

Cena brutto

321,12 zł

Ilość w opak.

34 sztuki

Czcionki

Zestaw czcionek do urządzeń systemu GOLDCOVER.
Wszystkie kroje czcionek dostępne są TU
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFNMPPLSER5

5903868807154

1367,80 zł

O.FONT Nation
Master Package
PL Standard 3,2
mm (2 komplety
w zestawie)

GOLDCOVER

Cena brutto

1682,39 zł

Ilość w opak.

5 kompletów

Czcionki

Zestaw czcionek do urządzeń systemu GOLDCOVER.
Wszystkie kroje czcionek dostępne są TU
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFNMPPL3

5903868801725

693,27 zł

O.FONT Nation
Master Package
PL Standard 4
mm (5
kompletów w
zestawie)

GOLDCOVER

Cena brutto

852,72 zł

Ilość w opak.

2 komplety

Czcionki

Zestaw czcionek do urządzeń systemu GOLDCOVER.
Wszystkie kroje czcionek dostępne są TU
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFNMPPL4

5903868801732

1367,80 zł

O.FONT Nation
Master Package
PL Standard 5,5
mm (5
kompletów w
zestawie)

GOLDCOVER

Cena brutto

1682,39 zł

Ilość w opak.

5 kompletów

Czcionki

Zestaw czcionek do urządzeń systemu GOLDCOVER.
Wszystkie kroje czcionek dostępne są TU
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFNMPPL5

5903868801749

1367,80 zł

O.FONT Nation
Master Package
PL Standard 9
mm (5

GOLDCOVER

Czcionki

Cena brutto

1682,39 zł

Ilość w opak.

5 kompletów

kompletów w
zestawie)
Zestaw czcionek do urządzeń systemu GOLDCOVER.
Wszystkie kroje czcionek dostępne są TU
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFNMPPL9

5903868801756

1367,80 zł

O.FONT Nation
Master Package
Standard 3,2
mm

GOLDCOVER

Cena brutto

1682,39 zł

Ilość w opak.

5 kompletów

Czcionki

Zestaw czcionek do urządzeń systemu GOLDCOVER.
Wszystkie kroje czcionek dostępne są TU
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Ilość w opak.

---

OFNMPGB4

5903868413638

---

O.FRAME
HOLDER GP4/IP

GOLDCOVER

Pozostałe
akcesoria

Podstawka pod ramki do czcionek (przystosowana do wszystkich zestawów O.FONT).
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

OFRAHOLD

5903868801145

24,98 zł

30,73 zł

O.FRAME STOP

GOLDCOVER

Ilość w opak.

1

Pozostałe
akcesoria

Ogranicznik czcionek do ramek 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm i 16 mm.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFRASTOP

5903868807130

6,25 zł

O.Imagepress
Holder

GOLDCOVER

Cena brutto

7,69 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Pozostałe
akcesoria

Podstawka pod przystawkę do nabłyszczeń Imagepress ułatwiająca układanie czcionek w ramce i nakładanie ramki na
urządzenie.
Opcja

---

O.MATRIX BASE
GP4/IP with
handles

Symbol magazynowy

EAN

IMAGEPRESSHOLD 5903868802937
ER
GOLDCOVER

Cena netto

103,68 zł

Cena brutto

Ilość w opak.

127,53 zł

1

Pozostałe
akcesoria

Płytka bazowa służąca do mocowania indywidualnej matrycy wraz z uchwytami.
Wymiar płytki: 180 × 40 mm
Matrycę przyklejamy za pomocą kleju O.MATRIX GLUE do płyty bazowej O.MATRIX BASE GP with handles.
Taki zestaw mocujemy na grzałce urządzenia Goldpress 4 lub Imagepress.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

OMATBASEHANDL
EGP

5903868801480

39,97 zł

49,16 zł

O.MATRIX BASE
MP02

GOLDCOVER

Ilość w opak.

1 sztuka

Pozostałe
akcesoria

Płytka bazowa służąca do mocowania indywidualnej matrycy. Pakowane po 10 szt.
Matrycę przyklejamy za pomocą kleju O.MATRIX GLUE do płyty bazowej O.MATRIX BASE MP02, a następnie osadzamy w ramce
zbiorczej O.MASTER FRAME MP02.
UWAGA!

W przypadku małych matryc możliwe jest użycie płytki O.MATRIX BASE MPE / MP01 / MP02 / GP5 / GP4 /IP, którą to następnie
przykręcamy do płytki O.SCREW MATRIX BASE MP02.

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OMATBASEMP02

5903868413850

298,70 zł

O.MATRIX BASE
MP02/GP5

GOLDCOVER

Cena brutto

367,40 zł

Ilość w opak.

10 sztuk

Pozostałe
akcesoria

Płytka bazowa służąca do mocowania indywidualnej matrycy. Pakowane po 10 szt.
Matrycę możemy przymocować na dwa sposoby:
1. Przyklejamy za pomocą kleju O.MATRIX GLUE do płyty bazowej O.MATRIX BASE MP02/GP5 i umieszczamy w ramce O.MATRIX
FRAME MP02 lub O.MATRIX FRAME GP5.
2. Przykręcamy matrycę do O.SCREW MATRIX BASE MP02/GP5
UWAGA!

W przypadku punktu 2. matryca musi posiadać otwory mocujące i grubość 6 mm.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OMATBASEGP5

5903868807284

210,89 zł

O.MATRIX BASE
MPE / MP01

GOLDCOVER

Cena brutto

259,39 zł

Ilość w opak.

10

Pozostałe
akcesoria

Płytka bazowa służąca do mocowania indywidualnej matrycy. Pakowane po 10 szt.
Matrycę przyklejamy za pomocą kleju O.MATRIX GLUE do płyty bazowej O.MATRIX BASE MP i przykręcamy do niej uchwyty
O.MATRIX FRAMEWORK MPE / MP01.
UWAGA!

W przypadku małych matryc możliwe jest użycie płytki O.MATRIX BASE MPE / MP01 / MP02 / GP5 / GP4 /IP, którą to następnie
przykręcamy do płytki O.SCREW MATRIX BASE MP with handles.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OMATBASEMP

5903868802920

352,03 zł

O.MATRIX BASE
MPE / MP01 /
MP02 / GP5 /
GP4 / IP

GOLDCOVER

Cena brutto

433,00 zł

Ilość w opak.

10

Pozostałe
akcesoria

Płytka bazowa służąca do mocowania indywidualnej matrycy. Pakowane po 10 szt.
Wymiar płytki: 180 × 40 mm
Matrycę przyklejamy za pomocą kleju O.MATRIX GLUE do płyty bazowej O.MATRIX BASE GP
Taki zestaw możemy użyć na kilka sposobów (zależnie od tego w jakim urządzeniu chcemy go użyć):
1. Goldpress 4+ oraz Imagepress: Poprzez przyklejenie do ramki O.FRAME MATRIX GP, a następnie mocujemy na grzałce
urządzenia.
2. Goldpress 5 oraz Masterpress 02: Poprzez przykręcenie do płytki O.SCREW MATRIX BASE GP 5, całość umieszczamy w
ramce O.MASTER FRAME GP 5, a następnie mocujemy na grzałce urządzenia.
3. W urządzeniach z serii Masterpress poprzez przykręcenie do płytki O.SCREW MATRIX BASE MP with handles, a następnie
mocujemy na grzałce urządzenia.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

OMATBASEA1

5903868805129

81,11 zł

99,77 zł

O.MATRIX BASE
Namepress with
handles

GOLDCOVER

Ilość w opak.

10

Pozostałe
akcesoria

Płytka bazowa służąca do mocowania indywidualnej matrycy wraz z uchwytami.
Wymiar płytki: 50 × 100 mm
Matrycę przyklejamy za pomocą kleju O.MATRIX GLUE do płyty bazowej O.MATRIX BASE Namepress with handles.
Taki zestaw mocujemy na grzałce urządzenia Namepress.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

OMATBASEHANDL
ENP

5903868414307

39,97 zł

49,16 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

O.MATRIX
FRAMEWORK
MPE / MP01

GOLDCOVER

Pozostałe
akcesoria

Zestaw 2 uchwytów dla urządzeń Masterpress (modele EMD i 01) umożliwiających zamocowanie indywidualnych matryc
O.MATRIX MP o grubości 10 mm.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OMFWMP

5903868802845

210,08 zł

O.SCREW
MATRIX BASE
MP02/GP5

GOLDCOVER

Cena brutto

258,40 zł

Ilość w opak.

1 komplet

Pozostałe
akcesoria

Płytka z gwintowanymi otworami pozwalająca na zamocowanie indywidualnie wykonanej matrycy za pomocą śrub. Tak
przygotowany zestaw instalujemy w ramce O.MASTER FRAME GP 5 lub O.MASTER FRAME MP02*.
Opcja

---

Symbol magazynowy

EAN

OSCREWMATBASE 5903868662258
GP5

O.SCREW
MATRIX BASE
MPE / MP01 with
handles

GOLDCOVER

Cena netto

171,96 zł

Cena brutto

211,51 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Pozostałe
akcesoria

Płytka z gwintowanymi otworami pozwalająca na zamocowanie indywidualnie wykonanej matrycy za pomocą śrub. W zestawie
dwa uchwyty O.MATRIX FRAMEWORK MPE / MP01.
Opcja

---

Symbol magazynowy

EAN

OSCREWMATBASE 5903868807321
MPHAN

Podkładka
silikonowa do
złoceń - O.PAD
Silicone 297 x
210 mm (A4) 1,0 mm - 10
sztuk

GOLDCOVER

Cena netto

389,34 zł

Cena brutto

478,89 zł

Ilość w opak.

1 komplet

Pozostałe
akcesoria

Podkładka silikonowa do złoceń.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OPADSILIC297x21
0

5903868413928

143,17 zł

Preszpan do
złoceń - O.PAD
Pressboard 297
x 210 mm (A4) 0,5 mm - 10
sztuk

GOLDCOVER

Cena brutto

176,10 zł

Ilość w opak.

10 sztuk

Pozostałe
akcesoria

Preszpan do złoceń.
Opcja

---

Profesjonalne
elektryczne
urządzenie
złocąco-tłoczące
- OPUS
Masterpress 02

Symbol magazynowy

EAN

OPADPRESSB297x 5903868413904
200
GOLDCOVER

Cena netto

Cena brutto

20,09 zł

24,71 zł

Ilość w opak.

10 sztuk

Złociarki

Najnowsze rozwiązanie w dziedzinie profesjonalnego tłoczenia za pomocą matryc i/lub czcionek. Wysuwany stół roboczy
pozwala na bardzo wygodne ułożenie, a magnetyczne ograniczniki na pozycjonowanie złoconego obiektu. Automatyczna
kalibracja pozwala na idealne dobranie wysokości szczeliny nad obiektem. Maksymalny wymiar matrycy: 200 × 200 mm.
POLECANA DO PROFESJONALNEGO UŻYCIA

Napięcie znamionowe: 230 V / 50 – 60 Hz
Znamionowy pobór prądu: 3,5 A
Znamionowy pobór mocy: 800 W
Maksymalne wymiary matrycy: 200 × 200 mm
Maksymalny nacisk: 5 t
Maksymalny skok grzałki: 60 mm
Zakres regulacji temperatury: 30 – 190°C
Zakres regulacji timera: 0 – 9 sekund
Maksymalna szerokość folii: 230 mm
Wymiary maszyny (W x S x G): 1015 × 820 × 525 mm
Wymiary stojaka (W x S x G): 515 × 510 × 490 mm
Wymiary opakowania (W x S x G): 930 × 540 × 660 mm
Waga urządzenia netto: 80 kg
Waga urządzenia brutto: 128 kg
Waga stojaka netto: 22 kg
WYPOSAŻENIE STEROWNIKA MIKROPROCESORA:

wyświetlacz LCD
regulacja czasu tłoczenia
licznik wykonanych tłoczeń odliczający w górę lub w dół, z możliwością korygowania bieżącej wartości
sygnalizacja dźwiękowa zakończenia serii
automatyczne przewijanie folii po wykonaniu złocenia (możliwość zadania wartości wyrażonej w [cm])
WYPOSAŻENIE FABRYCZNE:

stojak
1 ramka zbiorcza (możliwość instalowania matryc lub dowolnej kombinacji ramek jednoliniowych)

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

MASTERPRESS02

5903868413812

12437,00 zł

Profesjonalne
elektryczne
urządzenie
złocąco-tłoczące
- OPUS
Masterpress
EMD

GOLDCOVER

Cena brutto

15297,51 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Złociarki

BEZKONKURENCYJNA MASZYNA ZŁOCĄCA!

Nie wymaga regulacji! Zawsze gotowa do tłoczenia na pojedynczej kartce lub na całej książce. Unikalny sposób układania
wyzłacanego tekstu. Maksymalny wymiar matrycy: 218 × 308 mm.
POLECANA DO PROFESJONALNEGO UŻYCIA

napięcie: 230 V / 50 Hz (110 V na zamówienie) maksymalny pobór mocy: 2 kW znamionowy pobór mocy: 1,5 kW maksymalny
wymiar matrycy: 218 × 308 mm maksymalne wypełnienie matrycy: 50% waga urządzenia netto: 138 kg waga stojaka netto: 30
kg waga brutto: 200 kg konstrukcja: prasa mimośrodowa regulacja prędkości tłoczenia regulacja siły tłoczenia (maksymalnie 5
ton) regulowany prześwit pomiędzy stołem roboczym a matrycą – do około 64 mm zakres regulacji temperatury: 50 – 190°C
tryby pracy: °C lub °F
WYPOSAŻENIE STEROWNIKA MIKROPROCESORA:

wyświetlacz LCD (język polski lub język angielski) regulacja czasu tłoczenia licznik wykonanych tłoczeń odliczający w górę lub w
dół, z możliwością korygowania bieżącej wartości sygnalizacja dźwiękowa zakończenia serii licznik ogólnej liczby wykonanych
tłoczeń automatyczne przewijanie folii po wykonaniu złocenia
WYPOSAŻENIE FABRYCZNE:

stojak 1 ramka zbiorcza (możliwość instalowania matryc lub dowolnej kombinacji ramek jednoliniowych) 5 ramek jednoliniowych
na czcionki 9 mm 5 ramek jednoliniowych na czcionki 5,5 mm 5 ramek jednoliniowych na czcionki 4 mm

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

MASTERPRESSEL

5903868801817

17195,00 zł

Przystawka do
wykonywania
tłoczeń i
nabłyszczeń na
kanałach do
urządzenia Foil
Xpress O.GOLDCHANNE
L BASE XPRESS

IMPRESS

Cena brutto

Ilość w opak.

21149,85 zł

1 sztuka

Pozostałe
akcesoria

Przystawka do wykonywania tłoczeń i nabłyszczeń na kanałach. Do użycia z urządzeniem Foil Xpress.
Zestaw składa się z uniwersalnej metalowej bazy z dziewięcioma wymiennymi wypełnieniami dla każdej szerokości kanału.
Kanał, nałożony na zestaw i umieszczony przy jego pomocy pod matrycą, zostanie wyzłocony lub wytłoczony zawsze we
właściwym miejscu.
Kompatybilna z systemami:
METALBIND

Opcja

---

Przystawka do
wykonywania
tłoczeń i
nabłyszczeń na
kanałach do
urządzenia
Goldpress 4 O.GOLDCHANNE
L BASE GP4

Symbol magazynowy

EAN

OGOLDBASEEXPRE 5903868807314
SS
GOLDCOVER

Cena netto

237,34 zł

Cena brutto

291,93 zł

Ilość w opak.

1

Pozostałe
akcesoria

Przystawka do wykonywania tłoczeń i nabłyszczeń na kanałach. Do użycia z urządzeniami Goldpress 4.
Zestaw składa się z uniwersalnej metalowej bazy z dziewięcioma wymiennymi wypełnieniami dla każdej szerokości kanału.
Kanał, nałożony na zestaw i umieszczony przy jego pomocy pod matrycą, zostanie wyzłocony lub wytłoczony zawsze we
właściwym miejscu. Zaleca się stosowanie ramki O.FRAME 1L6, 1L5,5 lub 1L9 do współpracy z zestawem O.GOLDCHANNEL BASE
GP.
Kompatybilna z systemami:
METALBIND

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OGOLDBASEGP

5903868802968

237,34 zł

Przystawka do

GOLDCOVER

Pozostałe

Cena brutto

291,93 zł

Ilość w opak.

1

wykonywania
tłoczeń i
nabłyszczeń na
kanałach do
urządzenia
Goldpress 5 O.GOLDCHANNE
L BASE GP5

akcesoria

Przystawka do wykonywania tłoczeń i nabłyszczeń na kanałach. Do użycia z urządzeniem Goldpress 5.
Zestaw składa się z uniwersalnej metalowej bazy z dziewięcioma wymiennymi wypełnieniami dla każdej szerokości kanału.
Kanał, nałożony na zestaw i umieszczony przy jego pomocy pod matrycą, zostanie wyzłocony lub wytłoczony zawsze we
właściwym miejscu.
Kompatybilna z systemami:
METALBIND

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OGOLDBASEGP5

5903868807338

237,34 zł

Przystawka do
wykonywania
tłoczeń i
nabłyszczeń na
kanałach do
urządzenia
Imagepress O.GOLDCHANNE
L BASE IP

GOLDCOVER

Cena brutto

291,93 zł

Ilość w opak.

1

Pozostałe
akcesoria

Przystawka do wykonywania tłoczeń i nabłyszczeń na kanałach. Do użycia z modułem Imagepress.
Zestaw składa się z uniwersalnej metalowej bazy z dziewięcioma wymiennymi wypełnieniami dla każdej szerokości kanału.
Kanał, nałożony na zestaw i umieszczony przy jego pomocy pod matrycą, zostanie wyzłocony lub wytłoczony zawsze we
właściwym miejscu.
Kompatybilna z systemami:
METALBIND

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OGOLDBASEIP

5903868802975

237,34 zł

Przystawka do
wykonywania
tłoczeń i
nabłyszczeń na
kanałach do
urządzeń
Masterpress
EMD i 01 (wersja
wydłużona) O.GOLDCHANNE
L BASE MPE /
MP01 - LONG

GOLDCOVER

Cena brutto

291,93 zł

Ilość w opak.

1

Pozostałe
akcesoria

Przystawka do wykonywania tłoczeń i nabłyszczeń na kanałach. Wersja wydłużona. Do użycia z urządzeniami z serii
Masterpress.
Zestaw składa się z uniwersalnej metalowej bazy z dziewięcioma wymiennymi wypełnieniami dla każdej szerokości kanału.
Kanał, nałożony na zestaw i umieszczony przy jego pomocy pod matrycą, zostanie wyzłocony lub wytłoczony zawsze we
właściwym miejscu.
Kompatybilna z systemami:
METALBIND

Opcja

---

Przystawka do

Symbol magazynowy

EAN

OGOLDBASEMPLO 5903868801558
NG

Cena netto

363,38 zł

Cena brutto

446,96 zł

Ilość w opak.

1

wykonywania
tłoczeń i
nabłyszczeń na
kanałach do
urządzeń
Masterpress
EMD i 01 O.GOLDCHANNE
L BASE MPE /
MP01

GOLDCOVER

Pozostałe
akcesoria

Przystawka do wykonywania tłoczeń i nabłyszczeń na kanałach. Wersja wydłużona. Do użycia z urządzeniami z serii
Masterpress.
Zestaw składa się z uniwersalnej metalowej bazy z dziewięcioma wymiennymi wypełnieniami dla każdej szerokości kanału.
Kanał, nałożony na zestaw i umieszczony przy jego pomocy pod matrycą, zostanie wyzłocony lub wytłoczony zawsze we
właściwym miejscu.
Kompatybilna z systemami:
METALBIND

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OGOLDBASEMP

5903868802951

237,34 zł

Przystawka
złocąco-tłocząca
- OPUS
Imagepress

GOLDCOVER

Cena brutto

291,93 zł

Ilość w opak.

1

Złociarki

Przystawka złocąco-tłocząca dla urządzenia Atlas 300 mono zgodna z systemem Goldcover.

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

IMAGEPRESS

5903868801909

705,00 zł

Ramka
dwuliniowa na
czcionki 4 mm
do urządzenia
Namepress O.miniFRAME NP
2L4 - 1 sztuka

GOLDCOVER

Cena brutto

867,15 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Ramki

Ramka dwuliniowa na czcionki 4 mm do urządzenia Namepress.
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OMIFRA2L4NP

5903868413997

118,10 zł

Ramka
dwuliniowa na
czcionki 5 mm
do urządzenia
Namepress O.miniFRAME NP
2L5 - 1 sztuka

GOLDCOVER

Cena brutto

145,26 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Ramki

Ramka dwuliniowa na czcionki 5 mm do urządzenia Namepress.
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

--Ramka
jednoliniowa na
czcionki 9 mm
do urządzenia
Namepress O.miniFRAME NP
1L9 - 1 sztuka

OMIFRA2L5NP
GOLDCOVER

5903868414000

118,10 zł

145,26 zł

1 sztuka

Ramki

Ramka jednoliniowa na czcionki 9 mm do urządzenia Namepress.
Linia 9 mm nadaje się do użycia z niektórymi matrycami z zestawu ABSOLWENT.
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

00OMIFRA1L9NP

5903868414017

118,10 zł

Ramka
jednoliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress
EMD i 01 O.SINGLE FRAME
MPE / MP01 - 3,2
mm - 5 sztuk

GOLDCOVER

Cena brutto

145,26 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Ramki

Komplet 5 ramek jednoliniowych umożliwiających komponowanie tekstu za pomocą czcionek 3,2 mm.
Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME
Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 9 mm;
Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OSINFRAMP3

5903868802807

144,22 zł

Ramka
jednoliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress
EMD i 01 O.SINGLE FRAME
MPE / MP01 - 4
mm - 5 sztuk

GOLDCOVER

Cena brutto

Ilość w opak.

177,39 zł

5 sztuk

Ramki

Komplet 5 ramek jednoliniowych umożliwiających komponowanie tekstu za pomocą czcionek 4 mm.
Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME
Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 9 mm;
Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OSINFRAMP4

5903868802814

144,22 zł

Ramka
jednoliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress
EMD i 01 O.SINGLE FRAME
MPE / MP01 - 5,5
mm - 5 sztuk

GOLDCOVER

Cena brutto

Ilość w opak.

177,39 zł

Ramki

Komplet 5 ramek jednoliniowych umożliwiających komponowanie tekstu za pomocą czcionek 5,5 mm.

5 sztuk

Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME
Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 9 mm;
Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OSINFRAMP5

5903868802821

144,22 zł

Ramka
jednoliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress
EMD i 01 O.SINGLE FRAME
MPE / MP01 - 9
mm - 5 sztuk

GOLDCOVER

Cena brutto

Ilość w opak.

177,39 zł

5 sztuk

Ramki

Komplet 5 ramek jednoliniowych umożliwiających komponowanie tekstu za pomocą czcionek 9 mm.
Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME
Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 9 mm;
Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OSINFRAMP9

5903868802838

144,22 zł

Ramka
jednoliniowa na
czcionki do
urządzeń
Goldpress 4+ i
Imagepress O.FRAME GP4 /
IP 1L 5 - 1 sztuka

GOLDCOVER

Cena brutto

Ilość w opak.

177,39 zł

5 sztuk

Ramki

Ramka jednoiniowa na czcionki do urządzeń Goldpress 4+ i Imagepress.
Legenda:
Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.
Np. 2L 9 oznacza ramkę składającą się z dwóch linii o wysokości 9 mm każda.
Np. 1L 5 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 5,5 mm oraz dwiema liniami 4 mm.
Dostępne wysokości linii w systemie GOLDPRESS: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm
Linia 16 mm nadaje się także do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.
Linia 9 mm nadaje się także do użycia z czcionkami ABSOLWENT 12 mm.
Ramka Matrix przeznaczona jest do płytek O.MATRIX BASE MP/MP02/GP5/GP4/IP
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFRA1L5

5903868802739

144,22 zł

Ramka
jednoliniowa na
czcionki do
urządzeń
Goldpress 4+ i
Imagepress O.FRAME GP4 /
IP 1L 9 - 1 sztuka

GOLDCOVER

Cena brutto

Ilość w opak.

177,39 zł

Ramki

Ramka jednoiniowa na czcionki do urządzeń Goldpress 4+ i Imagepress.
Legenda:
Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.
Np. 2L 9 oznacza ramkę składającą się z dwóch linii o wysokości 9 mm każda.

1 sztuka

Np. 1L 5 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 5,5 mm oraz dwiema liniami 4 mm.
Dostępne wysokości linii w systemie GOLDPRESS: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm
Linia 16 mm nadaje się także do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.
Linia 9 mm nadaje się także do użycia z czcionkami ABSOLWENT 12 mm.
Ramka Matrix przeznaczona jest do płytek O.MATRIX BASE MP/MP02/GP5/GP4/IP
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFRA1L9

5903868802746

144,22 zł

Ramka
wieloliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress 02 i
Goldpress 5 O.FRAME MP02 /
GP5 - 1L 16 + 1L
4 - 1 sztuka

GOLDCOVER

Cena brutto

Ilość w opak.

177,39 zł

1 sztuka

Ramki

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzenia Masterpress 02 i Goldpress 5.
Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME
Legenda:
Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.
Np. 5L 4 oznacza ramkę składającą się z pięciu linii o wysokości 4 mm każda.
Np. 1L 9 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 9 mm oraz dwiema liniami 4 mm.
Ramki typu Vertical, posiadają linie w poprzek czyli prostopadle do tradycyjnych ramek.
Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm
Linia 16 mm nadaje się do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.
Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFRAGP51L161L4

5903868807253

137,35 zł

Ramka
wieloliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress 02 i
Goldpress 5 O.FRAME MP02 /
GP5 - 1L 16 + 1L
5 - 1 sztuka

GOLDCOVER

Cena brutto

Ilość w opak.

168,94 zł

1 sztuka

Ramki

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzenia Masterpress 02 i Goldpress 5.
Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME
Legenda:
Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.
Np. 5L 4 oznacza ramkę składającą się z pięciu linii o wysokości 4 mm każda.
Np. 1L 9 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 9 mm oraz dwiema liniami 4 mm.
Ramki typu Vertical, posiadają linie w poprzek czyli prostopadle do tradycyjnych ramek.
Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm
Linia 16 mm nadaje się do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.
Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFRAGP51L161L5

5903868807260

137,35 zł

Ramka
wieloliniowa na

GOLDCOVER

Ramki

Cena brutto

168,94 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

czcionki do
urządzenia
Masterpress 02 i
Goldpress 5 O.FRAME MP02 /
GP5 - 1L 9 + 1L 5
- 1 sztuka
Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzenia Masterpress 02 i Goldpress 5.
Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME
Legenda:
Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.
Np. 5L 4 oznacza ramkę składającą się z pięciu linii o wysokości 4 mm każda.
Np. 1L 9 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 9 mm oraz dwiema liniami 4 mm.
Ramki typu Vertical, posiadają linie w poprzek czyli prostopadle do tradycyjnych ramek.
Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm
Linia 16 mm nadaje się do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.
Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFRAGP51L91L5

5903868807246

137,35 zł

Ramka
wieloliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress 02 i
Goldpress 5 O.FRAME MP02 /
GP5 - 1L 9 + 2L 4
- 1 sztuka

GOLDCOVER

Cena brutto

Ilość w opak.

168,94 zł

1 sztuka

Ramki

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzenia Masterpress 02 i Goldpress 5.
Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME
Legenda:
Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.
Np. 5L 4 oznacza ramkę składającą się z pięciu linii o wysokości 4 mm każda.
Np. 1L 9 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 9 mm oraz dwiema liniami 4 mm.
Ramki typu Vertical, posiadają linie w poprzek czyli prostopadle do tradycyjnych ramek.
Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm
Linia 16 mm nadaje się do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.
Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFRAGP51L92L4

5903868807239

137,35 zł

Ramka
wieloliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress 02 i
Goldpress 5 O.FRAME MP02 /
GP5 - 3L 9 - 1
sztuka

GOLDCOVER

Cena brutto

Ilość w opak.

168,94 zł

Ramki

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzenia Masterpress 02 i Goldpress 5.
Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME
Legenda:
Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.
Np. 5L 4 oznacza ramkę składającą się z pięciu linii o wysokości 4 mm każda.
Np. 1L 9 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 9 mm oraz dwiema liniami 4 mm.

1 sztuka

Ramki typu Vertical, posiadają linie w poprzek czyli prostopadle do tradycyjnych ramek.
Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm
Linia 16 mm nadaje się do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.
Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFRAGP55L9

5903868807222

137,35 zł

Ramka
wieloliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress 02 i
Goldpress 5 O.FRAME MP02 /
GP5 - 5L 4 - 1
sztuka

GOLDCOVER

Cena brutto

Ilość w opak.

168,94 zł

1 sztuka

Ramki

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzenia Masterpress 02 i Goldpress 5.
Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME
Legenda:
Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.
Np. 5L 4 oznacza ramkę składającą się z pięciu linii o wysokości 4 mm każda.
Np. 1L 9 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 9 mm oraz dwiema liniami 4 mm.
Ramki typu Vertical, posiadają linie w poprzek czyli prostopadle do tradycyjnych ramek.
Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm
Linia 16 mm nadaje się do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.
Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFRAGP55L4

5903868413393

137,35 zł

Ramka
wieloliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress 02 i
Goldpress 5 O.FRAME MP02 /
GP5 - 5L 5 - 1
sztuka

GOLDCOVER

Cena brutto

Ilość w opak.

168,94 zł

1 sztuka

Ramki

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzenia Masterpress 02 i Goldpress 5.
Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME
Legenda:
Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.
Np. 5L 4 oznacza ramkę składającą się z pięciu linii o wysokości 4 mm każda.
Np. 1L 9 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 9 mm oraz dwiema liniami 4 mm.
Ramki typu Vertical, posiadają linie w poprzek czyli prostopadle do tradycyjnych ramek.
Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm
Linia 16 mm nadaje się do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.
Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFRAGP55L5

5903868807215

137,35 zł

Ramka
wieloliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress 02 i
Goldpress 5 -

GOLDCOVER

Ramki

Cena brutto

168,94 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

O.FRAME MP02 /
GP5 - 5L 5
pionowa - 1
sztuka
Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzenia Masterpress 02 i Goldpress 5.
Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME
Legenda:
Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.
Np. 5L 4 oznacza ramkę składającą się z pięciu linii o wysokości 4 mm każda.
Np. 1L 9 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 9 mm oraz dwiema liniami 4 mm.
Ramki typu Vertical, posiadają linie w poprzek czyli prostopadle do tradycyjnych ramek.
Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm
Linia 16 mm nadaje się do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.
Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFRAGP55L5V

5903868413430

163,77 zł

Ramka
wieloliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress
EMD i 01 O.FRAME MP 2L
16 - 1 sztuka

GOLDCOVER

Cena brutto

Ilość w opak.

201,44 zł

1 sztuka

Ramki

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzenia Masterpress EMD i 01.
Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME
Legenda:
Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.
Np. 5L 4 oznacza ramkę składającą się z pięciu linii o wysokości 4 mm każda.
Np. 1L 9 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 9 mm oraz dwiema liniami 4 mm.
Ramki typu Vertical, posiadają linie w poprzek czyli prostopadle do tradycyjnych ramek.
Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm
Linia 16 mm nadaje się do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.
Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFRAMP2L16

5903868413102

115,00 zł

Ramka
wieloliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress
EMD i 01 O.FRAME MP 3L
3 - 1 sztuka

GOLDCOVER

Cena brutto

Ilość w opak.

141,45 zł

1 sztuka

Ramki

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzenia Masterpress EMD i 01.
Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME
Legenda:
Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.
Np. 5L 4 oznacza ramkę składającą się z pięciu linii o wysokości 4 mm każda.
Np. 1L 9 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 9 mm oraz dwiema liniami 4 mm.
Ramki typu Vertical, posiadają linie w poprzek czyli prostopadle do tradycyjnych ramek.
Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm
Linia 16 mm nadaje się do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.

Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFRAMP3L3

5903868802852

115,00 zł

Ramka
wieloliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress
EMD i 01 O.FRAME MP 3L
4 - 1 sztuka

GOLDCOVER

Cena brutto

Ilość w opak.

141,45 zł

1 sztuka

Ramki

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzenia Masterpress EMD i 01.
Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME
Legenda:
Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.
Np. 5L 4 oznacza ramkę składającą się z pięciu linii o wysokości 4 mm każda.
Np. 1L 9 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 9 mm oraz dwiema liniami 4 mm.
Ramki typu Vertical, posiadają linie w poprzek czyli prostopadle do tradycyjnych ramek.
Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm
Linia 16 mm nadaje się do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.
Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFRAMP3L4

5903868802869

115,00 zł

Ramka
wieloliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress
EMD i 01 O.FRAME MP 3L
5 - 1 sztuka

GOLDCOVER

Cena brutto

Ilość w opak.

141,45 zł

1 sztuka

Ramki

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzenia Masterpress EMD i 01.
Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME
Legenda:
Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.
Np. 5L 4 oznacza ramkę składającą się z pięciu linii o wysokości 4 mm każda.
Np. 1L 9 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 9 mm oraz dwiema liniami 4 mm.
Ramki typu Vertical, posiadają linie w poprzek czyli prostopadle do tradycyjnych ramek.
Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm
Linia 16 mm nadaje się do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.
Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFRAMP3L5

5903868802876

115,00 zł

Ramka
wieloliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress
EMD i 01 O.FRAME MP 3L
9 - 1 sztuka

GOLDCOVER

Ramki

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzenia Masterpress EMD i 01.

Cena brutto

141,45 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME
Legenda:
Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.
Np. 5L 4 oznacza ramkę składającą się z pięciu linii o wysokości 4 mm każda.
Np. 1L 9 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 9 mm oraz dwiema liniami 4 mm.
Ramki typu Vertical, posiadają linie w poprzek czyli prostopadle do tradycyjnych ramek.
Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm
Linia 16 mm nadaje się do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.
Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFRAMP3L9

5903868802883

115,00 zł

Ramka
wieloliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress
EMD i 01 O.LONG FRAME
MPE / MP01 1L 9
+ 2L 16 + 1L 5.5
- 1 sztuka

GOLDCOVER

Cena brutto

Ilość w opak.

141,45 zł

1 sztuka

Ramki

Ramkę instalujemy bezpośrednio na głowicy urządzenia Masterpress EMD lub 01.
Ramka posiada jedną linię 9 mm, dwie linie 16 mm oraz jedną linię 5,5 mm.
Linia 16 mm nadaje się do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.
Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

---

Ramka
wieloliniowa na
czcionki do
urządzeń
Goldpress 4+ i
Imagepress O.FRAME GP4 /
IP 1L 16 + 1L 4 1 sztuka

Symbol magazynowy

EAN

OLNGFRAMP09161 5903868801541
605
GOLDCOVER

Cena netto

178,29 zł

Cena brutto

Ilość w opak.

219,30 zł

1

Ramki

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzeń Goldpress 4+ i Imagepress.
Legenda:
Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.
Np. 2L 9 oznacza ramkę składającą się z dwóch linii o wysokości 9 mm każda.
Np. 1L 5 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 5,5 mm oraz dwiema liniami 4 mm.
Dostępne wysokości linii w systemie GOLDPRESS: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm
Linia 16 mm nadaje się także do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.
Linia 9 mm nadaje się także do użycia z czcionkami ABSOLWENT 12 mm.
Ramka Matrix przeznaczona jest do płytek O.MATRIX BASE MP/MP02/GP5/GP4/IP
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFRAMA1L4

5903868802715

144,22 zł

Ramka
wieloliniowa na
czcionki do
urządzeń
Goldpress 4+ i

GOLDCOVER

Ramki

Cena brutto

177,39 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Imagepress O.FRAME GP4 /
IP 1L 9 + 1L 5 - 1
sztuka
Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzeń Goldpress 4+ i Imagepress.
Legenda:
Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.
Np. 2L 9 oznacza ramkę składającą się z dwóch linii o wysokości 9 mm każda.
Np. 1L 5 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 5,5 mm oraz dwiema liniami 4 mm.
Dostępne wysokości linii w systemie GOLDPRESS: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm
Linia 16 mm nadaje się także do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.
Linia 9 mm nadaje się także do użycia z czcionkami ABSOLWENT 12 mm.
Ramka Matrix przeznaczona jest do płytek O.MATRIX BASE MP/MP02/GP5/GP4/IP
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFRA1L91L5

5903868801473

144,22 zł

Ramka
wieloliniowa na
czcionki do
urządzeń
Goldpress 4+ i
Imagepress O.FRAME GP4 /
IP 1L 9 + 2L 4 - 1
sztuka

GOLDCOVER

Cena brutto

Ilość w opak.

177,39 zł

1 sztuka

Ramki

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzeń Goldpress 4+ i Imagepress.
Legenda:
Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.
Np. 2L 9 oznacza ramkę składającą się z dwóch linii o wysokości 9 mm każda.
Np. 1L 5 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 5,5 mm oraz dwiema liniami 4 mm.
Dostępne wysokości linii w systemie GOLDPRESS: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm
Linia 16 mm nadaje się także do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.
Linia 9 mm nadaje się także do użycia z czcionkami ABSOLWENT 12 mm.
Ramka Matrix przeznaczona jest do płytek O.MATRIX BASE MP/MP02/GP5/GP4/IP
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFRA1L92L4

5903868802708

144,22 zł

Ramka
wieloliniowa na
czcionki do
urządzeń
Goldpress 4+ i
Imagepress O.FRAME GP4 /
IP 2L 9 - 1 sztuka

GOLDCOVER

Cena brutto

Ilość w opak.

177,39 zł

1 sztuka

Ramki

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzeń Goldpress 4+ i Imagepress.
Legenda:
Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.
Np. 2L 9 oznacza ramkę składającą się z dwóch linii o wysokości 9 mm każda.
Np. 1L 5 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 5,5 mm oraz dwiema liniami 4 mm.
Dostępne wysokości linii w systemie GOLDPRESS: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm
Linia 16 mm nadaje się także do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.
Linia 9 mm nadaje się także do użycia z czcionkami ABSOLWENT 12 mm.

Ramka Matrix przeznaczona jest do płytek O.MATRIX BASE MP/MP02/GP5/GP4/IP
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFRA2L9

5903868802685

144,22 zł

Ramka
wieloliniowa na
czcionki do
urządzeń
Goldpress 4+ i
Imagepress O.FRAME GP4 /
IP 3L 3 - 1 sztuka

GOLDCOVER

Cena brutto

Ilość w opak.

177,39 zł

1 sztuka

Ramki

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzeń Goldpress 4+ i Imagepress.
Legenda:
Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.
Np. 2L 9 oznacza ramkę składającą się z dwóch linii o wysokości 9 mm każda.
Np. 1L 5 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 5,5 mm oraz dwiema liniami 4 mm.
Dostępne wysokości linii w systemie GOLDPRESS: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm
Linia 16 mm nadaje się także do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.
Linia 9 mm nadaje się także do użycia z czcionkami ABSOLWENT 12 mm.
Ramka Matrix przeznaczona jest do płytek O.MATRIX BASE MP/MP02/GP5/GP4/IP
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFRA3L3

5903868802722

144,22 zł

Ramka
wieloliniowa na
czcionki do
urządzeń
Goldpress 4+ i
Imagepress O.FRAME GP4 /
IP 3L 4 - 1 sztuka

GOLDCOVER

Cena brutto

Ilość w opak.

177,39 zł

1 sztuka

Ramki

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzeń Goldpress 4+ i Imagepress.
Legenda:
Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.
Np. 2L 9 oznacza ramkę składającą się z dwóch linii o wysokości 9 mm każda.
Np. 1L 5 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 5,5 mm oraz dwiema liniami 4 mm.
Dostępne wysokości linii w systemie GOLDPRESS: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm
Linia 16 mm nadaje się także do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.
Linia 9 mm nadaje się także do użycia z czcionkami ABSOLWENT 12 mm.
Ramka Matrix przeznaczona jest do płytek O.MATRIX BASE MP/MP02/GP5/GP4/IP
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFRA3L4

5903868802678

144,22 zł

Ramka
wieloliniowa na
czcionki do
urządzeń
Goldpress 4+ i
Imagepress O.FRAME GP4 /
IP 3L 5 - 1 sztuka

GOLDCOVER

Ramki

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzeń Goldpress 4+ i Imagepress.
Legenda:

Cena brutto

177,39 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.
Np. 2L 9 oznacza ramkę składającą się z dwóch linii o wysokości 9 mm każda.
Np. 1L 5 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 5,5 mm oraz dwiema liniami 4 mm.
Dostępne wysokości linii w systemie GOLDPRESS: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm
Linia 16 mm nadaje się także do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.
Linia 9 mm nadaje się także do użycia z czcionkami ABSOLWENT 12 mm.
Ramka Matrix przeznaczona jest do płytek O.MATRIX BASE MP/MP02/GP5/GP4/IP
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFRA3L5

5903868802692

144,22 zł

Ramka
wieloliniowa na
czcionki do
urządzeń
Goldpress 4+ i
Imagepress O.FRAME GP4 /
IP Matrix - 1
sztuka

GOLDCOVER

Cena brutto

Ilość w opak.

177,39 zł

1 sztuka

Ramki

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzeń Goldpress 4+ i Imagepress.
Legenda:
Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.
Np. 2L 9 oznacza ramkę składającą się z dwóch linii o wysokości 9 mm każda.
Np. 1L 5 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 5,5 mm oraz dwiema liniami 4 mm.
Dostępne wysokości linii w systemie GOLDPRESS: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm
Linia 16 mm nadaje się także do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.
Linia 9 mm nadaje się także do użycia z czcionkami ABSOLWENT 12 mm.
Ramka Matrix przeznaczona jest do płytek O.MATRIX BASE MP/MP02/GP5/GP4/IP
Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFRAMA

5903868805112

144,22 zł

Ramka zbiorcza
do urządzeń
Masterpress
EMD i 01 O.MASTER
FRAME MPE /
MP01 - 1 sztuka

GOLDCOVER

Cena brutto

177,39 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Ramki

Ramka zbiorcza do urządzeń Masterpress (modele EMD i 01) umożliwiająca instalowanie matryc lub dowolnej kombinacji ramek
jednoliniowych O.SINGLE FRAME MP oraz wieloliniowych O.FRAME MP.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OMASFRAMP

5903868802791

214,62 zł

Ramka zbiorcza
wraz z
podstawką do
urządzenia
Goldpress 5 O.MASTER
FRAME +
HOLDER GP5 - 1
sztuka

GOLDCOVER

Cena brutto

263,98 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Ramki

Ramka zbiorcza dla urządzenia Goldpress 5, służąca do instalacji indywidualnie przygotowanej matrycy lub ramek O.FRAME
MP02 / GP5, w których mamy możliwość komponowania tekstu z czcionek. W zestawie podstawka pod ramkę O.FRAME HOLDER.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OMASFRAGP5

5903868807192

83,28 zł

Cena brutto

102,43 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Ramka zbiorcza
wraz z
podstawką do
urządzenia
Masterpress 02 O.MASTER
FRAME +
HOLDER MP02 1 sztuka

GOLDCOVER

Ramki

Ramka zbiorcza dla urządzenia Masterpress 02, służąca do instalacji indywidualnie przygotowanej matrycy lub ramek O.FRAME
MP02 / GP5, w których mamy możliwość komponowania tekstu z czcionek. W zestawie podstawka pod ramkę O.FRAME HOLDER.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OMASFRAMP02

5903868413843

204,97 zł

Stojak na
kontener z
czcionkami O.NamePress
Working Box

GOLDCOVER

Cena brutto

252,11 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Pozostałe
akcesoria

Stojak na kontener z czcionkami dla urządzenia Namepress.
Kontener oraz ramki stanowią wyposażenie dodatkowe.
Opcja

---

Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
arkuszach O.FOIL Q&E - 13
x 21 cm - biały 200 arkuszy

Symbol magazynowy

EAN

NAMEPRESSWORK 5903868414024
BOX
GOLDCOVER

Cena netto

283,25 zł

Cena brutto

348,40 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Folie

Folia do złoceń

Wśród produktów naszego asortymentu znajduje się wysokiej jakości folia do złoceń. Dzięki niej można nadać napisom, literom,
czy ilustracjom piękny metaliczny połysk. Jej wykorzystanie sprawi, że powierzchnie, na które będzie naniesiona będą wyglądały
na bardziej eleganckie. Folia do złoceń może być kupiona u nas w jednym z wielu kolorów, dzięki czemu można ją dobrać
bezpośrednio pod kątem własnych potrzeb. Ma ona szerokie zastosowanie, dlatego duży przekrój barw jest tutaj istotny.

Parametry techniczne folii do złoceń
Folia do złoceń jest wytrzymała i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Została przygotowana w formie arkuszy
dedykowanych pod kątem systemu GOLDCOVER. W jednym opakowaniu znajduje się 200 arkuszy.
Przeznaczenie: uniwersalna (poza okleiną Busieness+)
Folia do złoceń z naszej oferty może mieć jeden z dwóch rozmiarów arkusza:
9 × 18 cm – sugerowana do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress
13 × 21 cm – sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress
UWAGA!
W przypadku urządzeń z serii Masterpress folia jest mniejsza niż maksymalna wielkość matrycy.

Zakup folii do złoceń u producenta
Jesteśmy renomowanym producentem różnego rodzaju urządzeń i materiałów biurowych. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat i
dbamy o to, by wszystkie nasze wyroby całkowicie spełniały oczekiwania naszych klientów. Folia do złoceń jaką
przygotowaliśmy dla naszych odbiorców jest wytrzymała, łatwa w użyciu i ładnie się prezentuje po naniesieniu. Wierzymy, że jej
jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta i pozwoli uzyskać pożądany efekt końcowy. Proponowana przez nas
folia do złoceń w arkuszach, to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka profesjonalnej folii do nabłyszczania. Bez
większych trudności można dzięki niej stworzyć pięknie prezentujące się certyﬁkaty, dyplomy i inne dokumenty, które mają być
eleganckie i zdobione.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

X1FOBIAARKGP5

5903868807574

45,42 zł

55,87 zł

Ilość w opak.

200 arkuszy

Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
arkuszach O.FOIL Q&E - 13
x 21 cm bordowy - 200
arkuszy

GOLDCOVER

Folie

Folia do złoceń

Wśród produktów naszego asortymentu znajduje się wysokiej jakości folia do złoceń. Dzięki niej można nadać napisom, literom,
czy ilustracjom piękny metaliczny połysk. Jej wykorzystanie sprawi, że powierzchnie, na które będzie naniesiona będą wyglądały
na bardziej eleganckie. Folia do złoceń może być kupiona u nas w jednym z wielu kolorów, dzięki czemu można ją dobrać
bezpośrednio pod kątem własnych potrzeb. Ma ona szerokie zastosowanie, dlatego duży przekrój barw jest tutaj istotny.

Parametry techniczne folii do złoceń
Folia do złoceń jest wytrzymała i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Została przygotowana w formie arkuszy
dedykowanych pod kątem systemu GOLDCOVER. W jednym opakowaniu znajduje się 200 arkuszy.
Przeznaczenie: uniwersalna (poza okleiną Busieness+)
Folia do złoceń z naszej oferty może mieć jeden z dwóch rozmiarów arkusza:
9 × 18 cm – sugerowana do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress
13 × 21 cm – sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress
UWAGA!
W przypadku urządzeń z serii Masterpress folia jest mniejsza niż maksymalna wielkość matrycy.

Zakup folii do złoceń u producenta
Jesteśmy renomowanym producentem różnego rodzaju urządzeń i materiałów biurowych. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat i
dbamy o to, by wszystkie nasze wyroby całkowicie spełniały oczekiwania naszych klientów. Folia do złoceń jaką
przygotowaliśmy dla naszych odbiorców jest wytrzymała, łatwa w użyciu i ładnie się prezentuje po naniesieniu. Wierzymy, że jej
jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta i pozwoli uzyskać pożądany efekt końcowy. Proponowana przez nas
folia do złoceń w arkuszach, to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka profesjonalnej folii do nabłyszczania. Bez
większych trudności można dzięki niej stworzyć pięknie prezentujące się certyﬁkaty, dyplomy i inne dokumenty, które mają być
eleganckie i zdobione.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

X1FOBORARKGP5

5903868807604

45,42 zł

55,87 zł

Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
arkuszach O.FOIL Q&E - 13
x 21 cm - czarny
- 200 arkuszy

GOLDCOVER

Ilość w opak.

200 arkuszy

Folie

Folia do złoceń

Wśród produktów naszego asortymentu znajduje się wysokiej jakości folia do złoceń. Dzięki niej można nadać napisom, literom,
czy ilustracjom piękny metaliczny połysk. Jej wykorzystanie sprawi, że powierzchnie, na które będzie naniesiona będą wyglądały
na bardziej eleganckie. Folia do złoceń może być kupiona u nas w jednym z wielu kolorów, dzięki czemu można ją dobrać
bezpośrednio pod kątem własnych potrzeb. Ma ona szerokie zastosowanie, dlatego duży przekrój barw jest tutaj istotny.

Parametry techniczne folii do złoceń
Folia do złoceń jest wytrzymała i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Została przygotowana w formie arkuszy
dedykowanych pod kątem systemu GOLDCOVER. W jednym opakowaniu znajduje się 200 arkuszy.
Przeznaczenie: uniwersalna (poza okleiną Busieness+)
Folia do złoceń z naszej oferty może mieć jeden z dwóch rozmiarów arkusza:
9 × 18 cm – sugerowana do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress
13 × 21 cm – sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress

UWAGA!

W przypadku urządzeń z serii Masterpress folia jest mniejsza niż maksymalna wielkość matrycy.

Zakup folii do złoceń u producenta
Jesteśmy renomowanym producentem różnego rodzaju urządzeń i materiałów biurowych. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat i
dbamy o to, by wszystkie nasze wyroby całkowicie spełniały oczekiwania naszych klientów. Folia do złoceń jaką
przygotowaliśmy dla naszych odbiorców jest wytrzymała, łatwa w użyciu i ładnie się prezentuje po naniesieniu. Wierzymy, że jej
jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta i pozwoli uzyskać pożądany efekt końcowy. Proponowana przez nas
folia do złoceń w arkuszach, to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka profesjonalnej folii do nabłyszczania. Bez
większych trudności można dzięki niej stworzyć pięknie prezentujące się certyﬁkaty, dyplomy i inne dokumenty, które mają być
eleganckie i zdobione.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

X1FOCZAARKGP5

5903868807581

45,42 zł

55,87 zł

Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
arkuszach O.FOIL Q&E - 13
x 21 cm niebieski - 200
arkuszy

GOLDCOVER

Ilość w opak.

200 arkuszy

Folie

Folia do złoceń

Wśród produktów naszego asortymentu znajduje się wysokiej jakości folia do złoceń. Dzięki niej można nadać napisom, literom,
czy ilustracjom piękny metaliczny połysk. Jej wykorzystanie sprawi, że powierzchnie, na które będzie naniesiona będą wyglądały
na bardziej eleganckie. Folia do złoceń może być kupiona u nas w jednym z wielu kolorów, dzięki czemu można ją dobrać
bezpośrednio pod kątem własnych potrzeb. Ma ona szerokie zastosowanie, dlatego duży przekrój barw jest tutaj istotny.

Parametry techniczne folii do złoceń
Folia do złoceń jest wytrzymała i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Została przygotowana w formie arkuszy
dedykowanych pod kątem systemu GOLDCOVER. W jednym opakowaniu znajduje się 200 arkuszy.
Przeznaczenie: uniwersalna (poza okleiną Busieness+)
Folia do złoceń z naszej oferty może mieć jeden z dwóch rozmiarów arkusza:
9 × 18 cm – sugerowana do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress
13 × 21 cm – sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress
UWAGA!
W przypadku urządzeń z serii Masterpress folia jest mniejsza niż maksymalna wielkość matrycy.

Zakup folii do złoceń u producenta
Jesteśmy renomowanym producentem różnego rodzaju urządzeń i materiałów biurowych. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat i
dbamy o to, by wszystkie nasze wyroby całkowicie spełniały oczekiwania naszych klientów. Folia do złoceń jaką
przygotowaliśmy dla naszych odbiorców jest wytrzymała, łatwa w użyciu i ładnie się prezentuje po naniesieniu. Wierzymy, że jej
jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta i pozwoli uzyskać pożądany efekt końcowy. Proponowana przez nas
folia do złoceń w arkuszach, to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka profesjonalnej folii do nabłyszczania. Bez
większych trudności można dzięki niej stworzyć pięknie prezentujące się certyﬁkaty, dyplomy i inne dokumenty, które mają być
eleganckie i zdobione.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

X1FONIEARKGP5

5903868807598

45,42 zł

55,87 zł

Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
arkuszach O.FOIL Q&E - 13
x 21 cm srebrny - 200
arkuszy

GOLDCOVER

Folia do złoceń

Folie

Ilość w opak.

200 arkuszy

Wśród produktów naszego asortymentu znajduje się wysokiej jakości folia do złoceń. Dzięki niej można nadać napisom, literom,
czy ilustracjom piękny metaliczny połysk. Jej wykorzystanie sprawi, że powierzchnie, na które będzie naniesiona będą wyglądały
na bardziej eleganckie. Folia do złoceń może być kupiona u nas w jednym z wielu kolorów, dzięki czemu można ją dobrać
bezpośrednio pod kątem własnych potrzeb. Ma ona szerokie zastosowanie, dlatego duży przekrój barw jest tutaj istotny.

Parametry techniczne folii do złoceń
Folia do złoceń jest wytrzymała i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Została przygotowana w formie arkuszy
dedykowanych pod kątem systemu GOLDCOVER. W jednym opakowaniu znajduje się 200 arkuszy.
Przeznaczenie: uniwersalna (poza okleiną Busieness+)
Folia do złoceń z naszej oferty może mieć jeden z dwóch rozmiarów arkusza:
9 × 18 cm – sugerowana do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress
13 × 21 cm – sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress
UWAGA!
W przypadku urządzeń z serii Masterpress folia jest mniejsza niż maksymalna wielkość matrycy.

Zakup folii do złoceń u producenta
Jesteśmy renomowanym producentem różnego rodzaju urządzeń i materiałów biurowych. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat i
dbamy o to, by wszystkie nasze wyroby całkowicie spełniały oczekiwania naszych klientów. Folia do złoceń jaką
przygotowaliśmy dla naszych odbiorców jest wytrzymała, łatwa w użyciu i ładnie się prezentuje po naniesieniu. Wierzymy, że jej
jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta i pozwoli uzyskać pożądany efekt końcowy. Proponowana przez nas
folia do złoceń w arkuszach, to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka profesjonalnej folii do nabłyszczania. Bez
większych trudności można dzięki niej stworzyć pięknie prezentujące się certyﬁkaty, dyplomy i inne dokumenty, które mają być
eleganckie i zdobione.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

X1FOSREARKGP5

5903868807567

34,61 zł

42,57 zł

Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
arkuszach O.FOIL Q&E - 13
x 21 cm - złoty 200 arkuszy

GOLDCOVER

Ilość w opak.

200 arkuszy

Folie

Folia do złoceń

Wśród produktów naszego asortymentu znajduje się wysokiej jakości folia do złoceń. Dzięki niej można nadać napisom, literom,
czy ilustracjom piękny metaliczny połysk. Jej wykorzystanie sprawi, że powierzchnie, na które będzie naniesiona będą wyglądały
na bardziej eleganckie. Folia do złoceń może być kupiona u nas w jednym z wielu kolorów, dzięki czemu można ją dobrać
bezpośrednio pod kątem własnych potrzeb. Ma ona szerokie zastosowanie, dlatego duży przekrój barw jest tutaj istotny.

Parametry techniczne folii do złoceń
Folia do złoceń jest wytrzymała i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Została przygotowana w formie arkuszy
dedykowanych pod kątem systemu GOLDCOVER. W jednym opakowaniu znajduje się 200 arkuszy.
Przeznaczenie: uniwersalna (poza okleiną Busieness+)
Folia do złoceń z naszej oferty może mieć jeden z dwóch rozmiarów arkusza:
9 × 18 cm – sugerowana do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress
13 × 21 cm – sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress
UWAGA!
W przypadku urządzeń z serii Masterpress folia jest mniejsza niż maksymalna wielkość matrycy.

Zakup folii do złoceń u producenta
Jesteśmy renomowanym producentem różnego rodzaju urządzeń i materiałów biurowych. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat i
dbamy o to, by wszystkie nasze wyroby całkowicie spełniały oczekiwania naszych klientów. Folia do złoceń jaką
przygotowaliśmy dla naszych odbiorców jest wytrzymała, łatwa w użyciu i ładnie się prezentuje po naniesieniu. Wierzymy, że jej
jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta i pozwoli uzyskać pożądany efekt końcowy. Proponowana przez nas
folia do złoceń w arkuszach, to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka profesjonalnej folii do nabłyszczania. Bez
większych trudności można dzięki niej stworzyć pięknie prezentujące się certyﬁkaty, dyplomy i inne dokumenty, które mają być
eleganckie i zdobione.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

X1FOZLOARKGP5

5903868807550

34,61 zł

42,57 zł

Ilość w opak.

200 arkuszy

Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
arkuszach O.FOIL Q&E - 9 x
18 cm - biały 200 arkuszy

GOLDCOVER

Folie

Folia do złoceń

Wśród produktów naszego asortymentu znajduje się wysokiej jakości folia do złoceń. Dzięki niej można nadać napisom, literom,
czy ilustracjom piękny metaliczny połysk. Jej wykorzystanie sprawi, że powierzchnie, na które będzie naniesiona będą wyglądały
na bardziej eleganckie. Folia do złoceń może być kupiona u nas w jednym z wielu kolorów, dzięki czemu można ją dobrać
bezpośrednio pod kątem własnych potrzeb. Ma ona szerokie zastosowanie, dlatego duży przekrój barw jest tutaj istotny.

Parametry techniczne folii do złoceń
Folia do złoceń jest wytrzymała i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Została przygotowana w formie arkuszy
dedykowanych pod kątem systemu GOLDCOVER. W jednym opakowaniu znajduje się 200 arkuszy.
Przeznaczenie: uniwersalna (poza okleiną Busieness+)
Folia do złoceń z naszej oferty może mieć jeden z dwóch rozmiarów arkusza:
9 × 18 cm – sugerowana do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress
13 × 21 cm – sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress
UWAGA!
W przypadku urządzeń z serii Masterpress folia jest mniejsza niż maksymalna wielkość matrycy.

Zakup folii do złoceń u producenta
Jesteśmy renomowanym producentem różnego rodzaju urządzeń i materiałów biurowych. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat i
dbamy o to, by wszystkie nasze wyroby całkowicie spełniały oczekiwania naszych klientów. Folia do złoceń jaką
przygotowaliśmy dla naszych odbiorców jest wytrzymała, łatwa w użyciu i ładnie się prezentuje po naniesieniu. Wierzymy, że jej
jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta i pozwoli uzyskać pożądany efekt końcowy. Proponowana przez nas
folia do złoceń w arkuszach, to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka profesjonalnej folii do nabłyszczania. Bez
większych trudności można dzięki niej stworzyć pięknie prezentujące się certyﬁkaty, dyplomy i inne dokumenty, które mają być
eleganckie i zdobione.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

FOBIAARK

5903868801268

34,61 zł

42,57 zł

Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
arkuszach O.FOIL Q&E - 9 x
18 cm - bordowy
- 200 arkuszy

GOLDCOVER

Ilość w opak.

200 arkuszy

Folie

Folia do złoceń

Wśród produktów naszego asortymentu znajduje się wysokiej jakości folia do złoceń. Dzięki niej można nadać napisom, literom,
czy ilustracjom piękny metaliczny połysk. Jej wykorzystanie sprawi, że powierzchnie, na które będzie naniesiona będą wyglądały
na bardziej eleganckie. Folia do złoceń może być kupiona u nas w jednym z wielu kolorów, dzięki czemu można ją dobrać
bezpośrednio pod kątem własnych potrzeb. Ma ona szerokie zastosowanie, dlatego duży przekrój barw jest tutaj istotny.

Parametry techniczne folii do złoceń
Folia do złoceń jest wytrzymała i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Została przygotowana w formie arkuszy
dedykowanych pod kątem systemu GOLDCOVER. W jednym opakowaniu znajduje się 200 arkuszy.
Przeznaczenie: uniwersalna (poza okleiną Busieness+)
Folia do złoceń z naszej oferty może mieć jeden z dwóch rozmiarów arkusza:
9 × 18 cm – sugerowana do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress
13 × 21 cm – sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress
UWAGA!

W przypadku urządzeń z serii Masterpress folia jest mniejsza niż maksymalna wielkość matrycy.

Zakup folii do złoceń u producenta
Jesteśmy renomowanym producentem różnego rodzaju urządzeń i materiałów biurowych. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat i
dbamy o to, by wszystkie nasze wyroby całkowicie spełniały oczekiwania naszych klientów. Folia do złoceń jaką
przygotowaliśmy dla naszych odbiorców jest wytrzymała, łatwa w użyciu i ładnie się prezentuje po naniesieniu. Wierzymy, że jej
jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta i pozwoli uzyskać pożądany efekt końcowy. Proponowana przez nas
folia do złoceń w arkuszach, to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka profesjonalnej folii do nabłyszczania. Bez
większych trudności można dzięki niej stworzyć pięknie prezentujące się certyﬁkaty, dyplomy i inne dokumenty, które mają być
eleganckie i zdobione.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

FOBORARK

5903868801299

34,61 zł

42,57 zł

Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
arkuszach O.FOIL Q&E - 9 x
18 cm - czarny 200 arkuszy

GOLDCOVER

Ilość w opak.

200 arkuszy

Folie

Folia do złoceń

Wśród produktów naszego asortymentu znajduje się wysokiej jakości folia do złoceń. Dzięki niej można nadać napisom, literom,
czy ilustracjom piękny metaliczny połysk. Jej wykorzystanie sprawi, że powierzchnie, na które będzie naniesiona będą wyglądały
na bardziej eleganckie. Folia do złoceń może być kupiona u nas w jednym z wielu kolorów, dzięki czemu można ją dobrać
bezpośrednio pod kątem własnych potrzeb. Ma ona szerokie zastosowanie, dlatego duży przekrój barw jest tutaj istotny.

Parametry techniczne folii do złoceń
Folia do złoceń jest wytrzymała i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Została przygotowana w formie arkuszy
dedykowanych pod kątem systemu GOLDCOVER. W jednym opakowaniu znajduje się 200 arkuszy.
Przeznaczenie: uniwersalna (poza okleiną Busieness+)
Folia do złoceń z naszej oferty może mieć jeden z dwóch rozmiarów arkusza:
9 × 18 cm – sugerowana do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress
13 × 21 cm – sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress
UWAGA!
W przypadku urządzeń z serii Masterpress folia jest mniejsza niż maksymalna wielkość matrycy.

Zakup folii do złoceń u producenta
Jesteśmy renomowanym producentem różnego rodzaju urządzeń i materiałów biurowych. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat i
dbamy o to, by wszystkie nasze wyroby całkowicie spełniały oczekiwania naszych klientów. Folia do złoceń jaką
przygotowaliśmy dla naszych odbiorców jest wytrzymała, łatwa w użyciu i ładnie się prezentuje po naniesieniu. Wierzymy, że jej
jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta i pozwoli uzyskać pożądany efekt końcowy. Proponowana przez nas
folia do złoceń w arkuszach, to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka profesjonalnej folii do nabłyszczania. Bez
większych trudności można dzięki niej stworzyć pięknie prezentujące się certyﬁkaty, dyplomy i inne dokumenty, które mają być
eleganckie i zdobione.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

FOCZAARK

5903868801275

34,61 zł

42,57 zł

Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
arkuszach O.FOIL Q&E - 9 x
18 cm - niebieski
- 200 arkuszy

GOLDCOVER

Ilość w opak.

200 arkuszy

Folie

Folia do złoceń

Wśród produktów naszego asortymentu znajduje się wysokiej jakości folia do złoceń. Dzięki niej można nadać napisom, literom,
czy ilustracjom piękny metaliczny połysk. Jej wykorzystanie sprawi, że powierzchnie, na które będzie naniesiona będą wyglądały
na bardziej eleganckie. Folia do złoceń może być kupiona u nas w jednym z wielu kolorów, dzięki czemu można ją dobrać

bezpośrednio pod kątem własnych potrzeb. Ma ona szerokie zastosowanie, dlatego duży przekrój barw jest tutaj istotny.

Parametry techniczne folii do złoceń
Folia do złoceń jest wytrzymała i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Została przygotowana w formie arkuszy
dedykowanych pod kątem systemu GOLDCOVER. W jednym opakowaniu znajduje się 200 arkuszy.
Przeznaczenie: uniwersalna (poza okleiną Busieness+)
Folia do złoceń z naszej oferty może mieć jeden z dwóch rozmiarów arkusza:
9 × 18 cm – sugerowana do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress
13 × 21 cm – sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress
UWAGA!
W przypadku urządzeń z serii Masterpress folia jest mniejsza niż maksymalna wielkość matrycy.

Zakup folii do złoceń u producenta
Jesteśmy renomowanym producentem różnego rodzaju urządzeń i materiałów biurowych. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat i
dbamy o to, by wszystkie nasze wyroby całkowicie spełniały oczekiwania naszych klientów. Folia do złoceń jaką
przygotowaliśmy dla naszych odbiorców jest wytrzymała, łatwa w użyciu i ładnie się prezentuje po naniesieniu. Wierzymy, że jej
jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta i pozwoli uzyskać pożądany efekt końcowy. Proponowana przez nas
folia do złoceń w arkuszach, to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka profesjonalnej folii do nabłyszczania. Bez
większych trudności można dzięki niej stworzyć pięknie prezentujące się certyﬁkaty, dyplomy i inne dokumenty, które mają być
eleganckie i zdobione.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

FONIEARK

5903868801282

34,61 zł

42,57 zł

Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
arkuszach O.FOIL Q&E - 9 x
18 cm - srebrny 200 arkuszy

GOLDCOVER

Ilość w opak.

200 arkuszy

Folie

Folia do złoceń

Wśród produktów naszego asortymentu znajduje się wysokiej jakości folia do złoceń. Dzięki niej można nadać napisom, literom,
czy ilustracjom piękny metaliczny połysk. Jej wykorzystanie sprawi, że powierzchnie, na które będzie naniesiona będą wyglądały
na bardziej eleganckie. Folia do złoceń może być kupiona u nas w jednym z wielu kolorów, dzięki czemu można ją dobrać
bezpośrednio pod kątem własnych potrzeb. Ma ona szerokie zastosowanie, dlatego duży przekrój barw jest tutaj istotny.

Parametry techniczne folii do złoceń
Folia do złoceń jest wytrzymała i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Została przygotowana w formie arkuszy
dedykowanych pod kątem systemu GOLDCOVER. W jednym opakowaniu znajduje się 200 arkuszy.
Przeznaczenie: uniwersalna (poza okleiną Busieness+)
Folia do złoceń z naszej oferty może mieć jeden z dwóch rozmiarów arkusza:
9 × 18 cm – sugerowana do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress
13 × 21 cm – sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress
UWAGA!
W przypadku urządzeń z serii Masterpress folia jest mniejsza niż maksymalna wielkość matrycy.

Zakup folii do złoceń u producenta
Jesteśmy renomowanym producentem różnego rodzaju urządzeń i materiałów biurowych. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat i
dbamy o to, by wszystkie nasze wyroby całkowicie spełniały oczekiwania naszych klientów. Folia do złoceń jaką
przygotowaliśmy dla naszych odbiorców jest wytrzymała, łatwa w użyciu i ładnie się prezentuje po naniesieniu. Wierzymy, że jej
jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta i pozwoli uzyskać pożądany efekt końcowy. Proponowana przez nas
folia do złoceń w arkuszach, to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka profesjonalnej folii do nabłyszczania. Bez
większych trudności można dzięki niej stworzyć pięknie prezentujące się certyﬁkaty, dyplomy i inne dokumenty, które mają być
eleganckie i zdobione.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

FOSREARKMUN

5903868801367

28,12 zł

34,59 zł

Uniwersalna
folia do złoceń,

GOLDCOVER

Folie

Ilość w opak.

200 arkuszy

nabłyszczeń w
arkuszach O.FOIL Q&E - 9 x
18 cm - zielony 200 arkuszy

Folia do złoceń

Wśród produktów naszego asortymentu znajduje się wysokiej jakości folia do złoceń. Dzięki niej można nadać napisom, literom,
czy ilustracjom piękny metaliczny połysk. Jej wykorzystanie sprawi, że powierzchnie, na które będzie naniesiona będą wyglądały
na bardziej eleganckie. Folia do złoceń może być kupiona u nas w jednym z wielu kolorów, dzięki czemu można ją dobrać
bezpośrednio pod kątem własnych potrzeb. Ma ona szerokie zastosowanie, dlatego duży przekrój barw jest tutaj istotny.

Parametry techniczne folii do złoceń
Folia do złoceń jest wytrzymała i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Została przygotowana w formie arkuszy
dedykowanych pod kątem systemu GOLDCOVER. W jednym opakowaniu znajduje się 200 arkuszy.
Przeznaczenie: uniwersalna (poza okleiną Busieness+)
Folia do złoceń z naszej oferty może mieć jeden z dwóch rozmiarów arkusza:
9 × 18 cm – sugerowana do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress
13 × 21 cm – sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress
UWAGA!
W przypadku urządzeń z serii Masterpress folia jest mniejsza niż maksymalna wielkość matrycy.

Zakup folii do złoceń u producenta
Jesteśmy renomowanym producentem różnego rodzaju urządzeń i materiałów biurowych. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat i
dbamy o to, by wszystkie nasze wyroby całkowicie spełniały oczekiwania naszych klientów. Folia do złoceń jaką
przygotowaliśmy dla naszych odbiorców jest wytrzymała, łatwa w użyciu i ładnie się prezentuje po naniesieniu. Wierzymy, że jej
jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta i pozwoli uzyskać pożądany efekt końcowy. Proponowana przez nas
folia do złoceń w arkuszach, to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka profesjonalnej folii do nabłyszczania. Bez
większych trudności można dzięki niej stworzyć pięknie prezentujące się certyﬁkaty, dyplomy i inne dokumenty, które mają być
eleganckie i zdobione.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

FOZIEARK

5903868801305

34,61 zł

42,57 zł

Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
arkuszach O.FOIL Q&E - 9 x
18 cm - złoty 200 arkuszy

GOLDCOVER

Ilość w opak.

200 arkuszy

Folie

Folia do złoceń

Wśród produktów naszego asortymentu znajduje się wysokiej jakości folia do złoceń. Dzięki niej można nadać napisom, literom,
czy ilustracjom piękny metaliczny połysk. Jej wykorzystanie sprawi, że powierzchnie, na które będzie naniesiona będą wyglądały
na bardziej eleganckie. Folia do złoceń może być kupiona u nas w jednym z wielu kolorów, dzięki czemu można ją dobrać
bezpośrednio pod kątem własnych potrzeb. Ma ona szerokie zastosowanie, dlatego duży przekrój barw jest tutaj istotny.

Parametry techniczne folii do złoceń
Folia do złoceń jest wytrzymała i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Została przygotowana w formie arkuszy
dedykowanych pod kątem systemu GOLDCOVER. W jednym opakowaniu znajduje się 200 arkuszy.
Przeznaczenie: uniwersalna (poza okleiną Busieness+)
Folia do złoceń z naszej oferty może mieć jeden z dwóch rozmiarów arkusza:
9 × 18 cm – sugerowana do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress
13 × 21 cm – sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress
UWAGA!
W przypadku urządzeń z serii Masterpress folia jest mniejsza niż maksymalna wielkość matrycy.

Zakup folii do złoceń u producenta
Jesteśmy renomowanym producentem różnego rodzaju urządzeń i materiałów biurowych. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat i
dbamy o to, by wszystkie nasze wyroby całkowicie spełniały oczekiwania naszych klientów. Folia do złoceń jaką
przygotowaliśmy dla naszych odbiorców jest wytrzymała, łatwa w użyciu i ładnie się prezentuje po naniesieniu. Wierzymy, że jej
jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta i pozwoli uzyskać pożądany efekt końcowy. Proponowana przez nas
folia do złoceń w arkuszach, to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka profesjonalnej folii do nabłyszczania. Bez
większych trudności można dzięki niej stworzyć pięknie prezentujące się certyﬁkaty, dyplomy i inne dokumenty, które mają być
eleganckie i zdobione.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

FOZLOARKMUN

5903868801350

28,12 zł

34,59 zł

Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
rolce - O.FOIL
BASIC - 21 cm x
120 m - srebrny

GOLDCOVER

Ilość w opak.

200 arkuszy

Folie

Uniwersalna folia w rolkach dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania. Wersja BASIC.
Dostępne kolory: srebrny i złoty.
Folia sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

FOSREBASIC210

5903868414123

29,25 zł

35,98 zł

Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
rolce - O.FOIL
BASIC - 21 cm x
120 m - złoty

GOLDCOVER

Ilość w opak.

1 rolka

Folie

Uniwersalna folia w rolkach dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania. Wersja BASIC.
Dostępne kolory: srebrny i złoty.
Folia sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

FOZLOBASIC210

5903868414116

29,25 zł

35,98 zł

Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
rolce - O.FOIL
PREMIUM - 10,6
cm x 120 m złoty

GOLDCOVER

Ilość w opak.

1 rolka

Folie

Uniwersalna folia w rolce dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania. Wersja PREMIUM.
Dostępne kolory: złoty.
Dostępne wysokości rolki:
10,6 cm x 122 m
16,0 cm x 122 m
21,3 cm x 122 m
32 cm x 122 m
64 cm x 122 m – możliwość przycięcia
Kraj produkcji: Korea Południowa.
Opcja

---

Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
rolce - O.FOIL
PREMIUM - 16

Symbol magazynowy

EAN

FOZLOPREMIUM10 5903868414727
6
GOLDCOVER

Folie

Cena netto

Cena brutto

31,00 zł

38,13 zł

Ilość w opak.

1 rolka

cm x 120 m złoty
Uniwersalna folia w rolce dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania. Wersja PREMIUM.
Dostępne kolory: złoty.
Dostępne wysokości rolki:
10,6 cm x 122 m
16,0 cm x 122 m
21,3 cm x 122 m
32 cm x 122 m
64 cm x 122 m – możliwość przycięcia
Kraj produkcji: Korea Południowa.
Opcja

---

Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
rolce - O.FOIL
PREMIUM - 21,3
cm x 120 m złoty

Symbol magazynowy

EAN

FOZLOPREMIUM16 5903868414734
0
GOLDCOVER

Cena netto

Cena brutto

45,00 zł

55,35 zł

Ilość w opak.

1 rolka

Folie

Uniwersalna folia w rolce dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania. Wersja PREMIUM.
Dostępne kolory: złoty.
Dostępne wysokości rolki:
10,6 cm x 122 m
16,0 cm x 122 m
21,3 cm x 122 m
32 cm x 122 m
64 cm x 122 m – możliwość przycięcia
Kraj produkcji: Korea Południowa.
Opcja

--Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
rolce - O.FOIL
PREMIUM - 32
cm x 120 m złoty

Symbol magazynowy

EAN

FOZLOUNIKOR210 5903868414475
GOLDCOVER

Cena netto

Cena brutto

59,00 zł

72,57 zł

Ilość w opak.

1 rolka

Folie

Uniwersalna folia w rolce dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania. Wersja PREMIUM.
Dostępne kolory: złoty.
Dostępne wysokości rolki:
10,6 cm x 122 m
16,0 cm x 122 m
21,3 cm x 122 m
32 cm x 122 m
64 cm x 122 m – możliwość przycięcia
Kraj produkcji: Korea Południowa.
Opcja

---

Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
rolce - O.FOIL

Symbol magazynowy

EAN

FOZLOPREMIUM32 5903868414789
0
GOLDCOVER

Folie

Cena netto

95,00 zł

Cena brutto

116,85 zł

Ilość w opak.

1 rolka

PREMIUM - 64
cm x 120 m złoty
Uniwersalna folia w rolce dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania. Wersja PREMIUM.
Dostępne kolory: złoty.
Dostępne wysokości rolki:
10,6 cm x 122 m
16,0 cm x 122 m
21,3 cm x 122 m
32 cm x 122 m
64 cm x 122 m – możliwość przycięcia
Cena zawiera pocięcie rolki na wybraną wysokość. Prosimy o podanie wymiarów w komentarzu do zamówienia.
Przykład:
x6 – 10 cm x 120 m oraz odpad x1 – 4 cm x 120 m.
Kraj produkcji: Korea Południowa.
Opcja

--Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
rolce - O.FOIL
UNIVERSAL - 18
cm x 122 m biały

Symbol magazynowy

EAN

FOZLOUNIKOR640 5903868414482
GOLDCOVER

Cena netto

187,00 zł

Cena brutto

230,01 zł

Ilość w opak.

1 rolka

Folie

Uniwersalna folia w rolkach dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania.
Dostępne wymiary rolek:
18 cm x 122 m (przeznaczona do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress)
21 cm x 122 m (przeznaczona do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress).
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FOBIA

5903868801190

113,56 zł

Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
rolce - O.FOIL
UNIVERSAL - 18
cm x 122 m bordowy

GOLDCOVER

Cena brutto

139,68 zł

Ilość w opak.

1 rolka

Folie

Uniwersalna folia w rolkach dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania.
Dostępne wymiary rolek:
18 cm x 122 m (przeznaczona do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress)
21 cm x 122 m (przeznaczona do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress).
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FOBOR

5903868801220

113,56 zł

Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
rolce - O.FOIL
UNIVERSAL - 18
cm x 122 m czarny

GOLDCOVER

Cena brutto

139,68 zł

Folie

Uniwersalna folia w rolkach dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania.
Dostępne wymiary rolek:
18 cm x 122 m (przeznaczona do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress)
21 cm x 122 m (przeznaczona do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress).

Ilość w opak.

1 rolka

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FOCZA

5903868801206

113,56 zł

Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
rolce - O.FOIL
UNIVERSAL - 18
cm x 122 m ﬁoletowy

GOLDCOVER

Cena brutto

139,68 zł

Ilość w opak.

1 rolka

Folie

Uniwersalna folia w rolkach dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania.
Dostępne wymiary rolek:
18 cm x 122 m (przeznaczona do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress)
21 cm x 122 m (przeznaczona do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress).
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FOFIO

5903868413546

113,56 zł

Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
rolce - O.FOIL
UNIVERSAL - 18
cm x 122 m niebieski

GOLDCOVER

Cena brutto

139,68 zł

Ilość w opak.

1 rolka

Folie

Uniwersalna folia w rolkach dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania.
Dostępne wymiary rolek:
18 cm x 122 m (przeznaczona do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress)
21 cm x 122 m (przeznaczona do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress).
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FONIE

5903868801213

113,56 zł

Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
rolce - O.FOIL
UNIVERSAL - 18
cm x 122 m srebrny

GOLDCOVER

Cena brutto

139,68 zł

Ilość w opak.

1 rolka

Folie

Uniwersalna folia w rolkach dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania.
Dostępne wymiary rolek:
18 cm x 122 m (przeznaczona do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress)
21 cm x 122 m (przeznaczona do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress).
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

FOSREMUN

5903868801428

70,30 zł

86,47 zł

Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
rolce - O.FOIL
UNIVERSAL - 18
cm x 122 m złoty

GOLDCOVER

Ilość w opak.

1 rolka

Folie

Uniwersalna folia w rolkach dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania.
Dostępne wymiary rolek:
18 cm x 122 m (przeznaczona do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress)
21 cm x 122 m (przeznaczona do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress).
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

FOZLOMUN

5903868801411

70,30 zł

86,47 zł

Uniwersalna

Ilość w opak.

1 rolka

folia do złoceń,
nabłyszczeń w
rolce - O.FOIL
UNIVERSAL - 21
cm x 122 m srebrny

GOLDCOVER

Folie

Uniwersalna folia w rolkach dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania.
Dostępne wymiary rolek:
18 cm x 122 m (przeznaczona do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress)
21 cm x 122 m (przeznaczona do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress).
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FOSREMUN210

5903868807208

83,28 zł

Uniwersalna
folia do złoceń,
nabłyszczeń w
rolce - O.FOIL
UNIVERSAL - 21
cm x 122 m złoty

GOLDCOVER

Cena brutto

102,43 zł

Ilość w opak.

1 rolka

Folie

Uniwersalna folia w rolkach dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania.
Dostępne wymiary rolek:
18 cm x 122 m (przeznaczona do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress)
21 cm x 122 m (przeznaczona do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress).
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FOZLOMUN210

5903868807192

83,28 zł

Urządzenie
złocąco-tłoczące
- OPUS
Goldpress 4+

GOLDCOVER

Cena brutto

102,43 zł

Ilość w opak.

1 rolka

Złociarki

Kompaktowe, trwałe i proste w obsłudze urządzenie do złocenia i tłoczenia zgodne z systemem Goldcover. Możliwe złocenie na
miękkich i twardych okładkach METALBIND, C-BIND czy okładkach CDcover na płyty CD/DVD oraz na powlekanych kanałach
systemu METALBIND.

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

GOLDPRESS4+

5903868805037

2729,00 zł

Urządzenie
złocąco-tłoczące
- OPUS
Goldpress 5

GOLDCOVER

Cena brutto

3356,67 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Złociarki

Kompaktowe, trwałe i proste w obsłudze urządzenie do złocenia i tłoczenia zgodne z systemem Goldcover o powiększonej
powierzchni grzałki, a dzięki bocznym otworom posiada możliwość tłoczenia w dowolnym miejscu powlekanego kanału systemu
METALBIND. Możliwe złocenie na miękkich i twardych okładkach METALBIND, C-BIND czy okładkach CDcover na płyty CD/DVD.

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

GOLDPRESS5

5903868807369

3769,00 zł

Urządzenie
złocąco-tłoczące
- OPUS
Namepress

GOLDCOVER

Cena brutto

4635,87 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Złociarki

Niewielkich rozmiarów, niezwykle proste w obsłudze urządzenie do złocenia i tłoczenia zgodne z systemem Goldcover.
Zaprojektowane z myślą o tłoczeniu na małych obiektach takich jak notesy, notatniki itp. Możliwość złocenia za pomocą matrycy
lub poprzez ramki 4 mm; 5,5 mm oraz 9 mm.

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

NAMEPRESS

5903868413935

1195,00 zł

Usługa
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złocąco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER O.MATRIX GP4
80 x 110 x 10
mm

GOLDCOVER

Cena brutto

1469,85 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.
Przykład:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
Legenda:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 – urządzeniem Masterpress 02
GP5 – urządzeniem Goldpress 5
GP – urządzeniem Goldpress 4+
IP – urządzeniem Imagepress
PP – urządzeniem Palmpress
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with
handles)
10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.
Ramki posiadające własne uchwyty:
O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP
matrix/1L16 1L4
L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, graﬁką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna – oznacza matrycę indywidualną
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

MATRIX80x110

5903868660711

517,82 zł

Usługa
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złocąco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER O.MATRIX GP4/IP
50 x 180 x 10
mm

GOLDCOVER

Cena brutto

636,92 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.
Przykład:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
Legenda:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 – urządzeniem Masterpress 02
GP5 – urządzeniem Goldpress 5
GP – urządzeniem Goldpress 4+
IP – urządzeniem Imagepress
PP – urządzeniem Palmpress
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with
handles)
10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.
Ramki posiadające własne uchwyty:
O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP
matrix/1L16 1L4
L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, graﬁką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna – oznacza matrycę indywidualną
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

MATRIX50x180

5903868802586

258,26 zł

Usługa

Cena brutto

317,66 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złocąco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER O.MATRIX MP
100 x 174 x 10
mm

GOLDCOVER

Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.
Przykład:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
Legenda:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 – urządzeniem Masterpress 02
GP5 – urządzeniem Goldpress 5
GP – urządzeniem Goldpress 4+
IP – urządzeniem Imagepress
PP – urządzeniem Palmpress
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with
handles)
10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.
Ramki posiadające własne uchwyty:
O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP
matrix/1L16 1L4
L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, graﬁką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna – oznacza matrycę indywidualną
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

MATRIX100x174

5903868802562

569,73 zł

Usługa
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złocąco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER O.MATRIX MP
174 x 174 x 10
mm

GOLDCOVER

Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.
Przykład:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
Legenda:

Cena brutto

700,77 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 – urządzeniem Masterpress 02
GP5 – urządzeniem Goldpress 5
GP – urządzeniem Goldpress 4+
IP – urządzeniem Imagepress
PP – urządzeniem Palmpress
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with
handles)
10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.
Ramki posiadające własne uchwyty:
O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP
matrix/1L16 1L4
L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, graﬁką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna – oznacza matrycę indywidualną
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

MATRIX174x174

5903868802555

798,15 zł

Usługa
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złocąco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER O.MATRIX MP
218 x 309 x 10
mm

GOLDCOVER

Cena brutto

981,72 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.
Przykład:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
Legenda:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 – urządzeniem Masterpress 02
GP5 – urządzeniem Goldpress 5
GP – urządzeniem Goldpress 4+
IP – urządzeniem Imagepress
PP – urządzeniem Palmpress
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with
handles)
10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.
Ramki posiadające własne uchwyty:
O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP
matrix/1L16 1L4
L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, graﬁką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna – oznacza matrycę indywidualną
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

MATRIX218x309

5903868802548

1218,63 zł

Usługa
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złocąco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER O.MATRIX MP 50
x 174 x 10 mm

GOLDCOVER

Cena brutto

1498,91 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.
Przykład:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
Legenda:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 – urządzeniem Masterpress 02
GP5 – urządzeniem Goldpress 5
GP – urządzeniem Goldpress 4+
IP – urządzeniem Imagepress
PP – urządzeniem Palmpress
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with
handles)
10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.
Ramki posiadające własne uchwyty:
O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP
matrix/1L16 1L4
L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, graﬁką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna – oznacza matrycę indywidualną
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

MATRIX50x174

5903868802579

245,28 zł

Usługa
wykonania
indywidualnej

GOLDCOVER

Matryce

Cena brutto

301,69 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

matrycy do
urządzeń złocąco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER O.MATRIX
MP/MP02/GP5
100 x 111 x 6
mm
Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.
Przykład:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
Legenda:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 – urządzeniem Masterpress 02
GP5 – urządzeniem Goldpress 5
GP – urządzeniem Goldpress 4+
IP – urządzeniem Imagepress
PP – urządzeniem Palmpress
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with
handles)
10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.
Ramki posiadające własne uchwyty:
O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP
matrix/1L16 1L4
L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, graﬁką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna – oznacza matrycę indywidualną
Opcja

--Usługa
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złocąco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER O.MATRIX
MP/MP02/GP5
100 x 171 x 6
mm

Symbol magazynowy

EAN

MATRIX100X111X6 5903868807819
GOLDCOVER

Cena netto

276,43 zł

Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.
Przykład:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
Legenda:

Cena brutto

340,01 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 – urządzeniem Masterpress 02
GP5 – urządzeniem Goldpress 5
GP – urządzeniem Goldpress 4+
IP – urządzeniem Imagepress
PP – urządzeniem Palmpress
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with
handles)
10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.
Ramki posiadające własne uchwyty:
O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP
matrix/1L16 1L4
L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, graﬁką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna – oznacza matrycę indywidualną
Opcja

--Usługa
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złocąco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER O.MATRIX
MP/MP02/GP5 50
x 111 x 6 mm

Symbol magazynowy

EAN

MATRIX100X171X6 5903868807802
GOLDCOVER

Cena netto

315,37 zł

Cena brutto

387,91 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.
Przykład:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
Legenda:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 – urządzeniem Masterpress 02
GP5 – urządzeniem Goldpress 5
GP – urządzeniem Goldpress 4+
IP – urządzeniem Imagepress
PP – urządzeniem Palmpress
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with
handles)
10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.
Ramki posiadające własne uchwyty:
O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP
matrix/1L16 1L4
L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, graﬁką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna – oznacza matrycę indywidualną
Opcja

--Usługa
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złocąco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER O.MATRIX
MP/MP02/GP5 50
x 171 x 6 mm

Symbol magazynowy

EAN

MATRIX050X111X6 5903868807833
GOLDCOVER

Cena netto

205,05 zł

Cena brutto

252,21 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.
Przykład:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
Legenda:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 – urządzeniem Masterpress 02
GP5 – urządzeniem Goldpress 5
GP – urządzeniem Goldpress 4+
IP – urządzeniem Imagepress
PP – urządzeniem Palmpress
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with
handles)
10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.
Ramki posiadające własne uchwyty:
O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP
matrix/1L16 1L4
L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, graﬁką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna – oznacza matrycę indywidualną
Opcja

--Usługa
wykonania

Symbol magazynowy

EAN

MATRIX050X171X6 5903868807826
GOLDCOVER

Matryce

Cena netto

225,82 zł

Cena brutto

277,76 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

indywidualnej
matrycy do
urządzeń złocąco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER O.MATRIX
MP/MP02/GP5 50
x 71 x 6 mm
Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.
Przykład:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
Legenda:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 – urządzeniem Masterpress 02
GP5 – urządzeniem Goldpress 5
GP – urządzeniem Goldpress 4+
IP – urządzeniem Imagepress
PP – urządzeniem Palmpress
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with
handles)
10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.
Ramki posiadające własne uchwyty:
O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP
matrix/1L16 1L4
L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, graﬁką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna – oznacza matrycę indywidualną
Opcja

--Usługa
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złocąco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER O.MATRIX
MP/MP02/GP5/G
P4/IP 11,5 x 165
x 10 mm (L5)

Symbol magazynowy

EAN

MATRIX050X071X6 5903868807840
GOLDCOVER

Cena netto

190,78 zł

Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.
Przykład:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
Legenda:

Cena brutto

234,66 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 – urządzeniem Masterpress 02
GP5 – urządzeniem Goldpress 5
GP – urządzeniem Goldpress 4+
IP – urządzeniem Imagepress
PP – urządzeniem Palmpress
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with
handles)
10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.
Ramki posiadające własne uchwyty:
O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP
matrix/1L16 1L4
L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, graﬁką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna – oznacza matrycę indywidualną
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

MATRIX11x180

5903868802623

180,39 zł

Usługa
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złocąco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER O.MATRIX
MP/MP02/GP5/G
P4/IP 17 x 165 x
10 mm (L9)

GOLDCOVER

Cena brutto

221,88 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.
Przykład:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
Legenda:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 – urządzeniem Masterpress 02
GP5 – urządzeniem Goldpress 5
GP – urządzeniem Goldpress 4+
IP – urządzeniem Imagepress
PP – urządzeniem Palmpress
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with
handles)
10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.
Ramki posiadające własne uchwyty:
O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP
matrix/1L16 1L4
L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, graﬁką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna – oznacza matrycę indywidualną
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

MATRIX17x180

5903868802616

180,39 zł

Usługa
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złocąco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER O.MATRIX
MP/MP02/GP5/G
P4/IP 6 x 165 x
10 mm (L3)

GOLDCOVER

Cena brutto

221,88 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.
Przykład:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
Legenda:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 – urządzeniem Masterpress 02
GP5 – urządzeniem Goldpress 5
GP – urządzeniem Goldpress 4+
IP – urządzeniem Imagepress
PP – urządzeniem Palmpress
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with
handles)
10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.
Ramki posiadające własne uchwyty:
O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP
matrix/1L16 1L4
L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, graﬁką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna – oznacza matrycę indywidualną
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

MATRIX06x180

000000000brak

150,33 zł

Cena brutto

184,91 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Usługa
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złocąco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER O.MATRIX
MP/MP02/GP5/G
P4/IP 7,5 x 165 x
10 mm (L4)

GOLDCOVER

Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.
Przykład:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
Legenda:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 – urządzeniem Masterpress 02
GP5 – urządzeniem Goldpress 5
GP – urządzeniem Goldpress 4+
IP – urządzeniem Imagepress
PP – urządzeniem Palmpress
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with
handles)
10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.
Ramki posiadające własne uchwyty:
O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP
matrix/1L16 1L4
L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, graﬁką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna – oznacza matrycę indywidualną
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

MATRIX07x180

5903868802630

180,39 zł

Usługa
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złocąco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER O.MATRIX
MP02/GP5 100 x
200 x 10 mm

GOLDCOVER

Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.
Przykład:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

Cena brutto

221,88 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Legenda:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 – urządzeniem Masterpress 02
GP5 – urządzeniem Goldpress 5
GP – urządzeniem Goldpress 4+
IP – urządzeniem Imagepress
PP – urządzeniem Palmpress
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with
handles)
10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.
Ramki posiadające własne uchwyty:
O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP
matrix/1L16 1L4
L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, graﬁką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna – oznacza matrycę indywidualną
Opcja

---

Usługa
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złocąco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER O.MATRIX
MP02/GP5 11,5 x
195 x 10 mm
(L5)

Symbol magazynowy

EAN

MATRIX100x200GP 5903868413249
5
GOLDCOVER

Cena netto

569,73 zł

Cena brutto

700,77 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.
Przykład:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
Legenda:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 – urządzeniem Masterpress 02
GP5 – urządzeniem Goldpress 5
GP – urządzeniem Goldpress 4+
IP – urządzeniem Imagepress
PP – urządzeniem Palmpress
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with
handles)
10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.

Ramki posiadające własne uchwyty:
O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP
matrix/1L16 1L4
L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, graﬁką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna – oznacza matrycę indywidualną
Opcja

--Usługa
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złocąco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER O.MATRIX
MP02/GP5 17 x
195 x 10 mm
(L9)

Symbol magazynowy

EAN

MATRIX11x200GP5 5903868807291
GOLDCOVER

Cena netto

180,39 zł

Cena brutto

221,88 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.
Przykład:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
Legenda:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 – urządzeniem Masterpress 02
GP5 – urządzeniem Goldpress 5
GP – urządzeniem Goldpress 4+
IP – urządzeniem Imagepress
PP – urządzeniem Palmpress
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with
handles)
10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.
Ramki posiadające własne uchwyty:
O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP
matrix/1L16 1L4
L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, graﬁką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna – oznacza matrycę indywidualną
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

--Usługa
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złocąco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER O.MATRIX
MP02/GP5 27 x
195 x 10 mm
(L16)

MATRIX17x200GP5 5903868413324
GOLDCOVER

180,39 zł

221,88 zł

1 sztuka

Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.
Przykład:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
Legenda:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 – urządzeniem Masterpress 02
GP5 – urządzeniem Goldpress 5
GP – urządzeniem Goldpress 4+
IP – urządzeniem Imagepress
PP – urządzeniem Palmpress
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with
handles)
10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.
Ramki posiadające własne uchwyty:
O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP
matrix/1L16 1L4
L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, graﬁką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna – oznacza matrycę indywidualną
Opcja

--Usługa
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złocąco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER O.MATRIX
MP02/GP5 50 x
200 x 10 mm

Symbol magazynowy

EAN

MATRIX27x200GP5 5903868807277
GOLDCOVER

Cena netto

258,26 zł

Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.
Przykład:

Cena brutto

317,66 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
Legenda:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 – urządzeniem Masterpress 02
GP5 – urządzeniem Goldpress 5
GP – urządzeniem Goldpress 4+
IP – urządzeniem Imagepress
PP – urządzeniem Palmpress
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with
handles)
10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.
Ramki posiadające własne uchwyty:
O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP
matrix/1L16 1L4
L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, graﬁką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna – oznacza matrycę indywidualną
Opcja

--Usługa
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złocąco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER O.MATRIX
MP02/GP5 7,5 x
195 x 10 mm
(L4)

Symbol magazynowy

EAN

MATRIX50x200GP5 5903868413232
GOLDCOVER

Cena netto

258,26 zł

Cena brutto

317,66 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.
Przykład:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
Legenda:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 – urządzeniem Masterpress 02
GP5 – urządzeniem Goldpress 5
GP – urządzeniem Goldpress 4+
IP – urządzeniem Imagepress
PP – urządzeniem Palmpress
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with
handles)

10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.
Ramki posiadające własne uchwyty:
O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP
matrix/1L16 1L4
L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, graﬁką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna – oznacza matrycę indywidualną
Opcja

--Usługa
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złocąco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER O.MATRIX
MP02/GP5/GP4/I
P 27 x 180 x 10
mm

Symbol magazynowy

EAN

MATRIX07x200GP5 5903868807307
GOLDCOVER

Cena netto

150,33 zł

Cena brutto

184,91 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.
Przykład:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
Legenda:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 – urządzeniem Masterpress 02
GP5 – urządzeniem Goldpress 5
GP – urządzeniem Goldpress 4+
IP – urządzeniem Imagepress
PP – urządzeniem Palmpress
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with
handles)
10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.
Ramki posiadające własne uchwyty:
O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP
matrix/1L16 1L4
L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, graﬁką, logiem itp. lub ze słowem np.

indywidualna – oznacza matrycę indywidualną
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

MATRIX27x180

5903868802609

258,26 zł

Usługa
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złocąco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER O.MATRIX PP 50
x 100 x 10 mm

GOLDCOVER

Cena brutto

317,66 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.
Przykład:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
Legenda:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 – urządzeniem Masterpress 02
GP5 – urządzeniem Goldpress 5
GP – urządzeniem Goldpress 4+
IP – urządzeniem Imagepress
PP – urządzeniem Palmpress
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with
handles)
10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.
Ramki posiadające własne uchwyty:
O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP
matrix/1L16 1L4
L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, graﬁką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna – oznacza matrycę indywidualną
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

MTRX50x100PP

5903868802654

214,14 zł

Złociarka
cyfrowa - Foil
Xpress

IMPRESS

Cena brutto

263,39 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Złociarki

Drukarka złocąca Foil Xpress to kompaktowe, nabiurkowe urządzenie do wykonywania złoceń i nabłyszczeń na płaskich
powierzchniach, takich jak: twarde i miękkie okładki do opraw, karton, papier, a także całe książki, pamiętniki czy fotoksiążki.
Urządzenie z powodzeniem może zastąpić tradycyjną metodę termo lub sitodruku.
Foil Xpress to niewielkie koszty eksploatacji. Dzięki zastosowaniu folii w rolce nie ma potrzeby stosowania drogich matryc, tuszy
czy innych drogich materiałów. Urządzenie doskonale nadaje się do indywidualizacji zarówno w niskich jak i dużych nakładach.
Dzięki specjalnej podstawce istnieje możliwość wykonania nabłyszczeń na metalowych kanałach systemu METALBIND.
UWAGA!

Urządzenie półautomatyczne – oś wzdłuż stołu automatyczna oraz oś prostopadła przesuwana ręcznie przez
operatora.

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Ilość w opak.

---

DIGIFOILER

5903868807031

1 sztuka

Złociarka
cyfrowa - Foil
Xpress Automat

IMPRESS

Złociarki

Drukarka złocąca Foil Xpress Automat to kompaktowe, nabiurkowe urządzenie do wykonywania złoceń i nabłyszczeń na płaskich
powierzchniach, takich jak: twarde i miękkie okładki do opraw, karton, papier, a także całe książki, pamiętniki czy fotoksiążki.
Urządzenie z powodzeniem może zastąpić tradycyjną metodę termo lub sitodruku.
Foil Xpress Automat to niewielkie koszty eksploatacji. Dzięki zastosowaniu folii w rolce nie ma potrzeby stosowania drogich
matryc, tuszy czy innych drogich materiałów. Urządzenie doskonale nadaje się do indywidualizacji zarówno w niskich jak i
dużych nakładach. Dzięki specjalnej podstawce istnieje możliwość wykonania nabłyszczeń na metalowych kanałach systemu
METALBIND.
UWAGA!!

Na maksymalną powierzchnię druku (W x S): 203 × 305 mm składa się pięć wydruków (pasów) o wymiarze (W x
S): 57 × 203 mm oraz margines 2 razy po 10 mm. Pomiędzy wydrukami (pasami) może występować drobne
przesunięcie.

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Ilość w opak.

---

DIGIFOILERAUT

5903868807048

1 sztuka

Złociarka
cyfrowa - Foil
Xpress Automat
+ moduł Cyclone

IMPRESS

Złociarki

Drukarka złocąca Foil Xpress Automat to kompaktowe, nabiurkowe urządzenie do wykonywania złoceń i nabłyszczeń na płaskich
powierzchniach, takich jak: twarde i miękkie okładki do opraw, karton, papier, a także całe książki, pamiętniki czy fotoksiążki.
Urządzenie z powodzeniem może zastąpić tradycyjną metodę termo lub sitodruku.
Foil Xpress Automat to niewielkie koszty eksploatacji. Dzięki zastosowaniu folii w rolce nie ma potrzeby stosowania drogich
matryc, tuszy czy innych drogich materiałów. Urządzenie doskonale nadaje się do indywidualizacji zarówno w niskich jak i
dużych nakładach. Dzięki specjalnej podstawce istnieje możliwość wykonania nabłyszczeń na metalowych kanałach systemu
METALBIND. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w moduł pozwalający na nadruk na przedmiotach o kształcie cylindrycznym
np. długopisy.
UWAGA!!

Na maksymalną powierzchnię druku (W x S): 203 × 305 mm składa się pięć wydruków (pasów) o wymiarze (W x
S): 57 × 203 mm oraz margines 2 razy po 10 mm. Pomiędzy wydrukami (pasami) może występować drobne
przesunięcie.

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Ilość w opak.

---

DIGIFOILERAUTCY
CLONE

5903868413744

1 sztuka

Złociarka
cyfrowa - Foil
Xpress Direct

IMPRESS

Złociarki

Drukarka złocąca Foil Direct to kompaktowe, nabiurkowe urządzenie do wykonywania złoceń i nabłyszczeń na płaskich
powierzchniach, takich jak: twarde i miękkie okładki do opraw, karton, papier, a także całe książki, pamiętniki czy fotoksiążki.

Urządzenie z powodzeniem może zastąpić tradycyjną metodę termo lub sitodruku.
Foil Direct to niewielkie koszty eksploatacji. Dzięki zastosowaniu folii w rolce nie ma potrzeby stosowania drogich matryc, tuszy
czy innych drogich materiałów. Urządzenie doskonale nadaje się do indywidualizacji zarówno w niskich jak i dużych nakładach.
UWAGA!!

Na maksymalną powierzchnię druku (W x S): 203 × 305 mm składa się pięć wydruków (pasów) o wymiarze (W x
S): 57 × 203 mm oraz margines 2 razy po 10 mm. Pomiędzy wydrukami (pasami) może występować drobne
przesunięcie.

Opcja

---

Symbol magazynowy

EAN

DIGIFOILERDIRECT 5903868414338

Cena netto

21495,00 zł

Cena brutto

26438,85 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

