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Kancelárske zošívačky

Novus B 8FC
Stolová zošívačka z kolekcie Harmony s vlastnosťou plochého zošíva-
nia. Zošívanie so zníženým úsilím, ktoré vyžaduje o 70 % menšiu silu 
ako u  bežnej zošívačky pri danej kapacite súčasne zošívaných listov. 
Výmena spiniek pri striedavom zošívaní veľkého a malého počtu listov 
nie je nutná – systém „bypass“ umožní použitie iba jednej veľkosti spi-
niek tým, že spinku ohne do bokov. Vrchný diel z plastu, kovový zásob-
ník s dvojitým vedením spiniek. Kapacita náplne 150 spiniek 24 / 8 ale-
bo 200 spiniek 26 / 8. Hĺbka zošívania 6,5 cm. Hmotnosť 680 g.

Obj. kód Názov Farba Kapacita Spinky Cena €

1 NO2016 73 Novus B 8FC čierna 50 listov 24 / 8, 26 / 8 39,–

Novus B 5FC
Celokovová zošívačka najvyššej triedy s veľkou kapacitou súčasne zo-
šitých listov a systémom Flat-Clinch, ktorý umožňuje superľahké zoší-
vanie. Plastový vrchný diel, dvojité vedenie spiniek. Kapacita náplne 
150  spiniek 24 / 6 – 8 alebo 200  spiniek 26 / 6 – 8. Hĺbka zošívania 9  cm. 
Hmotnosť 335 g. Záruka 25 rokov.

Obj. kód Názov Farba Kapacita Spinky Cena €

2 NO2014 54 Novus B 5FC čierna 50 listov 24 / 6 – 8, 26 / 6 – 8 23,50
NO2014 80 Novus B 5FC modrá 50 listov 24 / 6 – 8, 26 / 6 – 8 23,50
NO2014 79 Novus B 5FC sivá 50 listov 24 / 6 – 8, 26 / 6 – 8 23,50

Ploché zošívanie
Technika plochého zošívania (Flat-Clinch) na rozdiel od klasického 
zošívania prebieha v dvoch krokoch. Najskôr spinka prenikne celým 
zošívaným dokumentom. V druhom kroku sa zohne v pravom uhle 
a ostane úplne rovná.

Tým sa docieli až 1⁄3 úspory miesta v zakladačoch a zabráni sa 
poraneniu na nesprávne zohnutej spinke. Bez ohľadu na to, 
či zošívate rýchlo, pomaly, slabo alebo silno, výsledkom je vždy 
perfektné zošitie pri vyššej kapacite.

bypass zabezpečí, aby pri použití veľkej 
spinky nevznikol pri zošívaní oblúčikštandardné bežné zošívanie

zošívanie, pri ktorom sa vynaloží o 70 % 
menšie úsilie ako pri štandardnom zošívaní

zdvihnutá páka na ľahké 
zošívanie
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