
 Dziurkacz archiwizacyjny HP2 602041

 ▪ dziurkacz dwuotworowy
 ▪ regulowana odległość dziurek od krawędzi papieru
 ▪ listwa zatrzaskowa ze standardowymi formatami papieru od B6 do A3 
 ▪ precyzyjne ustalenie miejsca wykonania otworów dzięki  

ruchomej listwie zatrzaskowej
 ▪ łatwo dostępny pojemnik na „confetti“ 
 ▪ jednorazowe dziurkowanie do 300 kartek (do 32 mm łącznej grubości)

56000 

 Dziurkacz archiwizacyjny HP4 602031

 ▪ dziurkacz czterootworowy
 ▪ regulowana odległość dziurek od krawędzi papieru
 ▪ listwa zatrzaskowa ze standardowymi formatami papieru od B6 do A3 
 ▪ precyzyjne ustalenie miejsca wykonania otworów dzięki  

ruchomej listwie zatrzaskowej
 ▪ łatwo dostępny pojemnik na „confetti“
 ▪ jednorazowe dziurkowanie do 300 kartek (do 32 mm łącznej grubości)

83000

 Podkładki do dziurkaczy archiwizacyjnych HP 602062

 ▪ wymienne podkładki do dziurkaczy HP
 ▪ średnica podkładki 30 mm

1 szt. 420

 Bolce do dziurkaczy archiwizacyjnych HP 602052

 ▪ wymienne bolce do dziurkaczy HP
 ▪ długość bolca 56 mm
 ▪ średnica dziurkująca 6 mm
 ▪ jednostka sprzedaży 4 szt.

1 szt. 3800 

Typ  
zszywek

Ilość zszywanych 
kartek

Ilość  
w opak. Kod Cena 

opak.
8 2 - 50 1000 604032 2,90

10 50 - 70 1000 604042 3,80

13 50 - 100 1000 604052 4,70

15 50 - 140 1000 604062 6,50

17 90 - 160 1000 604072 6,50

24 180 - 260 1000 604082 9,20

 zszywki

81013151724

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

ustalenie miejsca zszywania
 ▪ metalowy magazynek na zszywki o różnych wymiarach  

w zależności od ilości łączonych kartek

HS-100 HS-260HP4HP2

 zszywacz LETACK HS-260 604021 
 ▪ zszywa jednorazowo do 260 kartek
 ▪ pojemność: 130 zszywek
 ▪ maksymalna głębokość zszywania 60 mm
 ▪ wymiary: 360x95x268 mm

13500

 zszywacz LETACK HS-100 604011 
 ▪ zszywa jednorazowo do 100 kartek
 ▪ pojemność: 100 zszywek
 ▪ maksymalna głębokość zszywania 60 mm
 ▪ wymiary: 288x78x176 mm

9500

Dziurkacze archiwizacyjne HP jednorazowo dziurkują do 
300 kartek o łącznej grubości do 32 mm. Wykorzystywane 
są do oprawiania grubych tomów dokumentów najczęściej 
tych przechowywanych w archiwach.
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 zaokrąglacze narożników AE-3
 ▪ mały zaokrąglacz w plastikowej obudowie
 ▪ funkcjonalny pojemnik na ścinki 
 ▪ możliwość zaokrąglania narożników pojedynczych arkuszy papieru, 

zdjęć, kartek pocztowych itp.  

Symbol noża Promień zaokrąglenia Kod Cena za szt.

s promień 1/8’’ (3,5 mm) 603072 74,00

m promień 1/4’’ (6 mm) 603082 74,00

l promień 3/8’’ (10 mm) 603092 74,00

d21 promień 13/16” (21 mm) -
do wycinania otworu półokrągłego na zawieszkę do kalendarza 603052 80,00

d6 średnica 1/4” (6 mm) 
do wykonywania okrągłych otworów 603062 72,00

Model Promień zaokrąglenia Kod Cena za szt.

aE-3s promień 5 mm 603031 22,00

aE-3l promień 10 mm 603041 22,00

 Wycinak wielofunkcyjny 603011

 ▪ urządzenie do dziurkowania papieru
 ▪ trzy funkcje i trzy rodzaje dziurkowania: 
tradycyjny▪dziurkacz  - okrągłe otwory (1/4’’)  
    do kartek wpinanych do segregatorów 
dziurkacz▪szczelinowy  - podłużna szczelina (3x14 mm)  
    do identyfikatorów 
zaokrąglacz▪narożników

 ▪ jednorazowe dziurkowanie do 20 kartek papieru (A4/80g/m²)  
lub 1 okładka plastikowa (1 mm)

 ▪ ruchoma listwa ułatwiająca precyzyjne ustawienie miejsca  
wykonania otworów lub zaokrąglenia narożników

 ▪ funkcjonalny pojemnik na ścinki

13000

AE-1

  Dziurkacz szczelinowy  
z prowadnicą 602021

 ▪ prowadnica umożliwiająca precyzyjne wykonanie otworu  
zawsze w tym samym miejscu

 ▪ regulowana odległość otworu od krawędzi papieru
 ▪ kształt otworu umożliwia zawieszenie zalaminowanego  

dokumentu lub opakowania typu blister
 ▪ wielkość otworu: 25x7,5x4,4 mm

9800

Dziurkacz szczelinowy również na str. 45.

Wycinane profile:

Wycinany otwór:

Prowadnica do AE-1

 Prowadnica do zaokrąglacza ae-1 603102

 ▪ możliwość precyzyjnego wykonania półokrągłych otworów  
do zawieszek w kalendarzach - nóż D21

 ▪ możliwość precyzyjnego wykonania okrągłych otworów pojedynczych lub 
podwójnych o średnicy odpowiedniej do segregatorów - nóż D6

 ▪ łatwy montaż

Cena prowadnicy bez noży 14000

AE-3S 
5 mm

AE-3L 
10 mm

Cięcie nożem o promieniu:

Profile noży:

D6D21LMS

 wymienne noże do zaokrąglacza ae-1

 zaokrąglacz narożników AE-1 603021

 ▪ profesjonalne urządzenie o dużej wytrzymałości 
 ▪ możliwość estetycznego wykończenia wszelkich  

zalaminowanych druków oraz kartonu, papieru, fotografii,  
notesów, kalendarzy, a nawet cienkiej blachy aluminiowej

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

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

68000

lata 
na wszystkie
urządzenia
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