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Krúžková väzba plastová

Technická špecifi kácia:

• patentovaná mierka výberu priemeru hrebeňa so zásuvkou na hrebene 
v spodnej časti zariadenia

• nastavenie vzdialenosti dier od okraja
• odnímateľný uzatvárací mechanizmus (satelitný modul)
• zásuvka na zber papierových odrezkov (s prístupom z ľavej alebo pravej strany).

Technická špecifi kácia:

• nastavenie vzdialenosti dier od okraja
• veľká zásuvka na zber papierových odrezkov na prednej strane.

Galaxy
Silná a  stabilná konštrukcia viazacieho zariadenia s  manuálnym die-
rovaním a  jednoduchou obsluhou vhodná pre maximálne vyťaženie 
v kancelárii. Súčasne predieruje do 28 listov papiera A4 80 g / m². Zvia-
že až do 500 listov 80g papiera (priemer hrebeňa 6 až 51 mm). Hmot-
nosť zariadenia 10,2 kg. Súčasťou balenia sú hrebene a obálky na zvia-
zanie 20 dokumentov.

Obj. kód Názov Kapacita dierovania Cena €

1 FE5622 00 Galaxy 28 listov 344,–

Orion
Silná a stabilná kovová konštrukcia viazacieho zariadenia s manuálnym 
dierovaním a jednoduchou obsluhou vhodná pre maximálne vyťaže-
nie v kancelárii. Súčasne predieruje do 30  listov papiera A4 80 g / m². 
Zviaže až do  500  listov 80g papiera (priemer hrebeňa 6  až 51  mm). 
Hmotnosť zariadenia 13,2 kg.

Obj. kód Názov Kapacita dierovania Cena €

2 FE5642 60 Orion 30 listov 546,–

Galaxy – E
Výkonné zariadenie s  elektrickým dierovaním a  jednoduchou obslu-
hou vhodné do  kancelárii s  častým viazaním dokumentov. Súčasne 
predieruje do 28 listov papiera A4 80 g / m². Zviaže až do 500 listov 80g 
papiera (priemer hrebeňa 6 až 51 mm). Hmotnosť zariadenia 13,06 kg. 
Súčasťou balenia sú hrebene a obálky na zviazanie 20 dokumentov.

Obj. kód Názov Kapacita dierovania Cena €

3 FE5622 10 Galaxy – E 28 listov 544,–

Technická špecifi kácia:

• patentovaná mierka výberu priemeru hrebeňa so zásuvkou na hrebene 
v spodnej časti zariadenia

• nastavenie vzdialenosti dier od okraja
• odnímateľný uzatvárací mechanizmus (satelitný modul)
• zásuvka na zber papierových odrezkov (umiestnenie vľavo alebo vpravo)
• indikátor zapojenia a preťaženia.

Technická špecifi kácia:

• nastavenie vzdialenosti dier od okraja
• veľká zásuvka na zber papierových odrezkov na prednej strane
• chladenie ventilátorom
• ovládanie dierovania pedálom.

Orion – E
Silná a stabilná kovová konštrukcia viazacieho zariadenia s elektrickým 
dierovaním a jednoduchou obsluhou vhodná pre maximálne vyťaže-
nie v kancelárii. Súčasne predieruje do 30  listov papiera A4 80 g / m². 
Zviaže až do  500  listov 80g papiera (priemer hrebeňa 6  až 51  mm). 
Hmotnosť zariadenia 19,34 kg.

Obj. kód Názov Kapacita dierovania Cena €

4 FE5642 70 Orion – E 30 listov 1 152,–
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