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Krúžková väzba plastová

Star +
Malé manuálne viazacie zariadenie, ideálne do domácich alebo malých 
kancelárií s občasným použitím. Elegantný a pevný dizajn s možnos-
ťou vertikálneho zloženia pre šetrenie s pracovným miestom pri nepo-
užívaní. Súčasne predieruje maximálne 15  listov papiera A4 80 g / m². 
Zviaže do 150 listov 80g papiera (priemer hrebeňa 6 až 19 mm).

Obj. kód Názov Kapacita dierovania Cena €

2 FE5630 50 Star + 15 listov 98,–

Starlet 2+
Malé manuálne viazacie zariadenie na občasné použitie, ideálne do do-
mácností a malých kancelárií. Elegantný dizajn s možnosťou vertikál-
neho zloženia pri nepoužívaní, odkladacia zásuvka na hrebene a via-
zací materiál. Súčasne predieruje max. 12  listov papiera A4 80  g / m². 
Zviaže max. 120 listov 80g papiera (priemer hrebeňa 6 až 16 mm).

Obj. kód Názov Kapacita dierovania Cena €

1 FE5630 30 Starlet 2+ 12 listov 70,–

Technická špecifi kácia:

• oddelený proces dierovania a viazania
• ergonomické kĺbové rameno na dierovanie, páka na otváranie a zatváranie 

hrebeňa
• mierka výberu priemeru hrebeňa so zásuvkou na skladovanie hrebeňov
• nastavenie vzdialenosti dier od okraja
• skladovanie v horizontálnej alebo vertikálnej polohe
• zásuvka na zber papierových odrezkov s okienkom.

Pulsar +
Zariadenie s  manuálnym dierovaním do  každej kancelárie. Jednodu-
ché na použitie, elegantné a praktické. Pevný dizajn s možnosťou ver-
tikálneho zloženia pre šetrenie s pracovným miestom v prípade dlhšie-
ho nepoužívania. Súčasne predieruje do 20 listov papiera A4 80 g / m². 
Zviaže do 300 listov 80 g / m² papiera (priemer hrebeňa 6 až 38 mm). Sú-
časťou balenia sú hrebene a obálky na zviazanie 10 dokumentov.

Obj. kód Názov Kapacita dierovania Cena €

3 FE5620 00 Pulsar + 20 listov 181,–

Technická špecifi kácia:

• oddelený proces dierovania a viazania
• patentovaná mierka výberu priemeru hrebeňa so zásuvkou na hrebene
• nastavenie vzdialenosti dier od okraja
• skladovanie v horizontálnej alebo vertikálnej polohe
• zásuvka na zber papierových odrezkov s okienkom.

Quasar +
Silné zariadenie s  manuálnym dierovaním a  jednoduchou obsluhou 
vhodné pre stredne veľké kancelárie v  atraktívnom dizajne. Súčasne 
predieruje do 25 listov papiera A4 80 g / m². Zviaže až do 500 listov 80g 
papiera (priemer hrebeňa 6 až 51 mm). Súčasťou balenia sú hrebene 
a obálky na zviazanie 10 dokumentov.

Obj. kód Názov Kapacita dierovania Cena €

4 FE5620 80 Quasar + 25 listov 251,–

Technická špecifi kácia:

• vrchný kryt ako opora papierov počas dierovania
• ergonomické kĺbové rameno na dierovanie, páka na otváranie a zatváranie hrebeňa
• patentovaná mierka výberu priemeru hrebeňa so zásuvkou na hrebene
• nastavenie vzdialenosti dier od okraja
• zásuvka na zber papierových odrezkov.
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38 mm20 listov 300 listov

15 listov 150 listov 19 mm

12 listov 120 listov 16 mm

25 listov 500 listov 51 mm
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