
BINDOWNICA DO GRZBIETU 

PLASTIKOWEGO - OPUS HERCULES PLUS

OPIS PRODUKTU

Profesjonalna bindownica ręczna do intensywnego użytkowania. Posiada stabilną podstawę oraz pokrywy 
ochronne. Zastosowany system dwudźwigniowy skraca czas oprawiania dokumentów. Polecana do dużych 
biur i dla usługodawców. Czytelne opisy i precyzyjne regulacje sprawiają, że jest to wyjątkowo przyjazna i 
komfortowa w obsłudze, nowoczesna bindownica.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Maksymalny format: A4
Rodzaj oprawianego grzbietu: plastikowy

OPRAWIANIE



MAKSYMALNA ILOŚĆ OPRAWIANYCH KARTEK*
Grzbiet plastikowy: 510 (grzbiet 51 mm)

DZIURKOWANIE
Rodzaj grzbietu: plastikowy
Maksymalna ilość dziurkowanych kartek*: 20
Ilość wyłączalnych noży: 7

POZOSTAŁE PARAMETRY
Tryb pracy: ręczny
Metalowa obudowa: Nie
Ogranicznik formatu: Tak
Pomiar grubości grzbietu: Nie
Regulacja marginesu: Tak
Regulacja głębokości perforacji: Tak
Nóż do wycinania "łezek" do kalendarzy: Nie

WAGA
• waga netto: 12 kg
• waga brutto: 13,3 kg

WYMIARY

*próby wykonano na papierze: 80 g/m²

GWARANCJA
• gwarancja na urządzenie: 2 lata
• serwis 72h: Tak

www.opus.pl



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE / AKCESORIA

O.EXCLUSIVE 297 X 210 MM (A4) - 100 
ARKUSZY - ŻÓŁTY

Ekskluzywna, miękka okładka 
kartonowa z połyskiem do 

bindowania grzbietem plastikowym 
lub drutowym w formacie A4 

pionowo lub poz...

44,90 zł netto
55,23 zł brutto

O.POPULAR 297 X 210 MM (A4) - 100 
ARKUSZY - BIAŁY

Miękka okładka kartonowa z bez 
połysku do bindowania grzbietem 

plastikowym lub drutowym w 
formacie A4 pionowo lub poziomo. 

O.POP...

28,90 zł netto
35,55 zł brutto

O.CLEAR 297 X 210 MM (A4) - 100 
ARKUSZY

Miękka przezroczysta folia wykonana 
z PCW (polichlorek winylu) do 

bindowania grzbietem plastikowym 
lub drutowym w formacie A4 pi...

33,50 zł netto
41,21 zł brutto

O.UNIVERSAL 297 X 210 MM (A4) - 100 
ARKUSZY

Bardzo elegancka, trwała, miękka 
okładka kartonowa o fakturze skóry 

do bindowania grzbietem 
plastikowym lub drutowym w 

formacie ...

39,90 zł netto
49,08 zł brutto

GRZBIETY PLASTIKOWE - O.COMB 10 
MM - CZARNE

Grzbiety plastikowe wykonane z 
PCW. Oferowane w wielu kolorach.

8,90 zł netto
10,95 zł brutto

O.SUPERPLAST 297 X 210 MM (A4) - 100 
ARKUSZY - PÓŁPRZEZROCZYSTY

Miękka okładka polipropenowa do 
bindowania grzbietem plastikowym 

lub drutowym w formacie A4 
pionowo lub poziomo. Dostępne 

kol...

41,55 zł netto
51,11 zł brutto
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