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Väzba tepelná, krúžková väzba drôtová

HELIOS 30
Zariadenie na tepelnú väzbu vybavené zvukovou a vizuálnou signali-
záciou pripravenosti k viazaniu, ochranným tepelným štítom, automa-
tickým vypnutím pri nepoužívaní, mierkou výberu hrúbky termoobál-
ky a podložkou na chladnutie dokumentu. Maximálna dĺžka viazaného 
dokumentu 297 mm. Čas nahrievania 4 minúty, hmotnosť 2,9 kg.

Obj. kód Názov Kapacita viazania Cena €

1 FE5641 00 HELIOS 30 300 listov 132,–

HELIOS 60
Zariadenie na tepelnú väzbu vybavené zvukovou a vizuálnou signali-
záciou pripravenosti k viazaniu, ochranným tepelným štítom, automa-
tickým vypnutím pri nepoužívaní, mierkou výberu hrúbky termoobál-
ky, automatickým nastavením doby viazania pri vložení dokumentu 
a  podložkou na  chladnutie dokumentu. Maximálna dĺžka viazaného 
dokumentu 297 mm. Čas nahrievania 4 minúty, hmotnosť 2,9 kg.

Obj. kód Názov Kapacita viazania Cena €

2 FE5642 00 HELIOS 60 600 listov 201,–

Termoobálky Standing
Obálky k zariadeniam na tepelnú väzbu s prednou stranou z priehľad-
nej polyesterovej fólie a zadnou stranou z bieleho kartónu v saténovej 
úprave hrúbky 200 g / m².

3 Obj. kód Hrúbka v mm Kapacita listov MJ Cena €

FE5315 10  1,5   1 – 10 bal. 100 ks 39,–
FE5315 20  3  11 – 32 bal. 100 ks 39,–
FE5315 30  4  33 – 45 bal. 100 ks 39,–
FE5315 40  6  46 – 60 bal. 100 ks 39,–
FE5391 20  8  61 – 80 bal. 100 ks 43,–
FE5391 40 10  81 – 100 bal. 100 ks 41,–
FE5315 00 12 101 – 120 bal. 100 ks 44,–
FE5390 00 15 121 – 150 bal. 50 ks 36,–

Alternatívny spôsob viazania dokumentov k plastovým 
hrebeňom s možnosťou pretáčania listov o 360 stupňov.

Postup pri viazaní:
1. vložte utrasené listy do dierovacieho otvoru a predierujte ich
2. uchyťte otvorený drôtový hrebeň pákou a nasuňte predierované 

listy na krúžky hrebeňa
3. vložte otvorený hrebeň s nasunutými listami do lisu a hrebeň 

tlakom uzavrite.

Quasar Wire
Štýlové a  skladné zariadenie s  manuálnym dierovaním a  jednodu-
chou obsluhou na  viazanie dokumentu drôtovými hrebeňmi. Vhod-
né pre domáce a malé kancelárie. Súčasne predieruje do 15 listov pa-
piera A4 80 g / m². Zviaže do 130 listov 80g papiera (priemer hrebeňa 
6 až 14 mm). Súčasťou balenia je materiál na zviazanie 20 dokumentov.

Obj. kód Názov Kapacita dierovania Cena €

4 FE5224 10 Quasar Wire 15 listov 289,–

Technická špecifi kácia:

• oddelený proces dierovania a viazania
• ergonomické kĺbové rameno na dierovanie, páka na otváranie hrebeňa
• patentovaná mierka výberu priemeru hrebeňa so zásuvkou na hrebene
• nastavenie vzdialenosti dier od okraja
• zásuvka na zber papierových odrezkov s otvorom na ich samovoľné 

vypadávanie pri preplnení.
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