
Zwróć uwagę na naszą ekscytującą eko-ofertę na rok
2019 z wieloma produktami wytwarzanymi z wiodących
ekologicznych tworzyw sztucznych oraz z funkcją
"mniejszego wysiłku".

Wszystko to wspierane nadłuższą gwarancją do 25 lat.

Zszywaj więcej przy mniejszymwysiłku.
Nowy stylowy zszywacz, który pozwala osiągnąć więcej przy
zmniejszonym o 50%wysiłku. Zszywa do 50 kartek papieru.
Głębokość zszywania 65 mm.Wykonany z wysokiej jakości
tworzyw zmetalowymi częściami mechanicznymi.
Posiada okno personalizacji dla imienia i nazwiska lub inicjałów.
Łatwy przedni system ładowania otwierany za pomocą przycisku.
Dwamodele (czarny i biały) są produkowane z materiału ECO,
a pozostałe w trzech wyrazistych kolorach.

od 1957 roku na rynku

Zszywki

Zszywki GRATIS

24/6 24/8
26/6 26/8

eco czarny
eco biały
różowy
niebieski
zielony

1466
1467
1468
1469
1470

cena

45,65
netto



Zszywa do 25 arkuszy (80 g/m2), 

na wzmocnione zszywki 

Rapesco 26/6 mm, 24/6 mm 

15 lat gwarancji

Metalowy dziurkacz posiada

 utwardzony nóż, ogranicznik 

formatu, blokadę zamykającą 

uchwyt i metalową podstawę, 

wyposażoną w gumowaną tacę 

na konfetti okno personalizacji. 

Dziurkuje do 25 kartek. 15 lat gwarancji

intensywny róż 1384

pomarańczowy 1394

zielony  1395

biały  1311

pudrowy różowy 1339

pudrowy niebieski 1340

srebrny  1029

czarny  1030

pudrowy różowy 1358

niebieski pudrowy 1359

intensywny róż 1360

zielony  1361

pomarańczowy 1362

biały  1399

czarny      

niebieski  

czarny      

niebieski  

zszywacz
          Luna wersja 

klasyczna

zszywacz
         X5-25H

dziurkacz
            825

zszywacz
  Puffa dziurkacz

  820-P

Wyposażona jest w przedni panel załadunkowy z przyciskiem z hamulcem 

bezpieczeństwa. Ładowanie zszywek od przodu, dwa sposoby zszywania, 

na zszywki 26/6-8 mm i 24/6-8 mm zszywa do 50 kartek. 25 lat gwarancji 

Górne ładowanie zszywek, metalowe części mechaniczne, trzy spo-

soby zszywania, na zszywki 26/6 mm i 24/6 mm, zszywa do 20 kartek, 

15 lat gwarancji

Wyposażony  w blokowany uchwyt oraz ogranicznik 

formatu papieru. Dziurkuje  do 22 arkuszy papieru. 

15 lat gwarancji

40,10
netto

cena

18,99
netto

cena

15,26
netto

cena

28,44
netto

cena

czarny     0238

niebieski 0237

     60% 
wspomagania

41,50
netto

cena


