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Profesionální laminátory a lepičky

Faldo 88410, Faldo 88411
Lepička pro vazbu V2 do formátu A4 s jednoduchým 
systémem nanášením lepidla na hřbet. Model 88411 
i s bočním nanášením lepidla. Tento poloautomatický 
stroj váže až do délky hřbetu 32 cm a max. tloušťky 
50 mm. Samozřejmostí je robustní fréza pro zdrsnění 
hřbetu a optimální adhezi lepidla do struktury papíru. 
Integrovaná odsávačka snižuje množství papírového 
prachu po projetí přes frézu. Hodinová produkce 
až 220 knih. Nastavitelná prodleva svírací čelisti 
hotové knihy dle tloušťky. Bigovací 
stanici obálek je možno přiobjednat 
jako příslušenství .

Laminovací fólie v rolích
Velký výběr laminovacích fólií na roli pro jednostrannou 
i oboustrannou laminaci v šířkách od 305 mm až do 1040 mm, 
v lesklém i matném provedení. 
Tloušťky fólií jsou od 24 mic do 125 mic. 
dodáváme také materiál pro laminaci papíru 
z digitálních strojů, která potřebuje speciální 
fólie (Superstick, Superbond).

název stroje
laminovací šířka (mm)
laminovací rychl. (cm/min)
max. tloušťka laminace (mm)
regulace teploty
zpětný chod
čas ohřevu (min)
typ výhřevu
příkon (W)
rozměry (mm)
hmotnost (kg)
cena Kč bez DPH

DSB SKY-380S
350
500
13
ano
ano
8
4 válce
1550
700x460x272
55
39 990,-

DSB SKY-720S
700
400
13
ano
ano
8
4 válce
1550
700x460x272
70
49 990,-

DSB SKY-1120
1100
400
13
ano
ano
8-10
4 válce
1800
1440x460x274
110
89 990,-

Faldo 88410

2200
1100x560x990
170
70 500,-

Faldo 88411

2200
1350x560x990
175
89 400,-

DSB SKY-1120
Profesionální rolové laminátory pro kopírovací 
a reprografická střediska. Jednoduchá obsluha, 
robustní celokovová konstrukce podtrhují jejich 
užitnost. Nožní ovládání spuštění značně usnadňuje 
manipulaci. Ovládání prostřednictvím digitálního 
panelu. Vybaveny odvíjecím válcem pro studené lamino, 
integrovanou řezačkou, nastavením přítlaku a zpětným 
chodem. Vhodné pro laminaci až do tloušťky 13 mm 
a do šíře 110 mm. Díky univerzálnímu nastavení lze 
laminovat jednostranně, oboustranně jak za tepla, 
tak za studena.
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DSB CB-230
Elegantní a uživatelsky komfortní stroj pro vázání 
dokumentů do plastových hřbetů a euroděrování 
dokumentů. Je vybaven oddělenými pákami pro 
děrování a roztažení kroužku, měřidlem velikosti 
kroužku, nastavitelnou hloubkou okraje a postranního 
dorazu. Díky nápaditému provedení děrovací šachty 
a páky lze vázat i dokumenty do formátu A3. 
Najednou prosekne až 25 listů, sváže 500 listů 
a jeho konstrukce  umožňuje i náročný provoz.

DSB CB-180
Elegantní kancelářský stroj pro vázání dokumentů 
do plastových hřbetů. Nový originální design, který dbá 
na vysokou míru stability během operací. Je vybaven 
oddělenými pákami pro děrování a roztažení kroužku 
a měřidlem velikosti kroužku, dvěma vyřaditelnými 
noži (č. 20 a 21). Najednou prosekne až 18 listů (21 otvorů) 
a sváže 500 listů.

DSB CB-60
Jednoduchý kompaktní stroj pro vázání dokumentů 
do plastových hřbetů. Vhodný pro domácí kanceláře 
na příležitostné použití. Je vybaven oddělenými pákami 
pro děrování a roztažení kroužku a měřidlem velikosti kroužku. 
Najednou prosekne až 6 listů (21 otvorů) a sváže až 95 listů.

DSB CB-122
Stroj pro vázání dokumentů do plastových kroužků. 
Samostatná páka pro otvírání plastových kroužků, 
obouruční pro děrování dokumentů. Komfort obsluhy 
předurčuje tento stroj do kanceláří pro vytváření 
profesionálních dokumentů. Najednou prosekává 
12 listů 80-ti gramového papíru, sváže max. 500 listů. 
Má nastavitelný postranní doraz a hloubku 
prosekávání, odpadní zásuvku a měrku hřbetu.

název stroje
váže max. (listů 80 g/m2)
formát
prosekává (listů 80 g/m2)
hmotnost (kg)
rozměry (mm)
cena Kč bez DPH

DSB CB-60
95
A4
6
1,5
360x155x85
990,-

DSB CB-122
500
A4
12
4
410x270x240
2 390,-

DSB CB-180
500
A4
18
5
405x295x170
2 990,-

DSB CB-230
500
A4, A3, letter
25
12,5
440x480x430
5 700,-

DSB SKY-380S / DSB SKY-720S
Profesionální rolový laminátor pro jednostrannou 
i oboustrannou, teplou i studenou laminaci. Jednoduchá 
obsluha prostřednictvím digitálního ovládacího panelu, 
nastavení přítlaku válců, integrovaná rovnačka laminace, 
reverzní chod a robustní celokovová konstrukce podtrhují 
jeho užitnost. Vhodný pro laminaci všech typů dokumentů 
včetně fotografií, pro intenzivní zatížení a laminování 
až do tloušťky 13 mm a až do šíře dokumentu 350/700 mm. 
Usazení horního i spodního unašeče umožňuje použití 
jumbo rolí lamina.

PLAST

PLAST

PLAST

PLAST
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DSB CB-3000
Elektrický, uživatelsky komfortní stroj pro vázání dokumentů 
do plastových hřbetů a děrování 4 děr pro zakládání dokumentů 
do šanonů s elektrickým děrováním do 25 listů papíru. 
Je vybaven měřidlem velikosti kroužku, nastavitelnou hloubkou 
okraje a postranního dorazu. Má výsuvnou odpadní zásuvku. 
Díky nápaditému provedení děrovací šachty lze vázat  
i dokumenty do formátu A3. Sváže 500 listů a jeho robustní 
konstrukce umožňuje i náročný provoz.

DSB CW-4500
Elektrický kombinovaný stroj pro vázání plastovými 
i drátěnými hřbety (3:1) s oddělenými pákami 
na děrování a roztažení kroužku a nastavitelnými 
formáty A4, letter, obálka a 12‘‘. Proděruje pohodlně 
25 listů na kroužkovou a 20 listů na drátěnou vazbu 
a sváže maximálně 500 resp. 140 listů papíru. 
Je vybaven praktickým mechanismem upevnění 
drátěného hřbetu pro snadné vkládání listů.

DSB Tango CB-20
Elegantní a uživatelsky komfortní stroj pro vázání dokumentů 
do plastových hřbetů. Stroj je obohacen o systém usnadňující 
děrování bez velké námahy. Je vybaven oddělenými pákami 
pro děrování a roztažení kroužku, měřidlem velikosti kroužku, 
nastavitelnou hloubkou okraje a postranního dorazu. 
Najednou prosekne až 20 listů, sváže 500 listů 
a jeho konstrukce umožňuje i náročný provoz.

DSB CB-200e
Elektrický stroj pro kroužkovou vazbu s novým 
originálním designem, který dbá na vysokou míru 
stability. Nastavitelná hloubka okraje nabízí optimální 
nastavení, integrované měřítko velikosti kroužku 
doporučí správnou velikost, elektrický pohon 
děrovacích nožů zajistí komfort při práci. 
Najednou prosekává 20 listů 80-ti gramového papíru, 
sváže max. 500 listů. 
Dva vyřaditelné nože.

název stroje
váže max. (listů 80 g/m2)
formát
prosekává (listů 80 g/m2)
hmotnost (kg)
rozměry (mm)
cena Kč bez DPH

DSB Tango CB-20
500 
A4, letter 
20
12,5
440x480x430
5 990,-

DSB CB-200 E
500 
A4 
20
11
430x280x240
9 357,-

DSB CB-3000
500
A4, B4, A3, letter
25
16,5
440x530x295
13 557,-

DSB CW 4500
500/140
A4
20/25
19,5
440x530x235
14 990,-

PLAST
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RENZ Combinette
Spolehlivý, robustní vázací stroj, určen pro vazbu 
do plastových hřbetů. Je vhodný pro intenzivní využití 
v kancelářích a menších provozech. Kapacita děrování 
do 22 listů 80g papíru, vazba do průměru hřbetu 
až 51mm tj. 500 listů.

RENZ Combi ComfortPlus
Spolehlivý, robustní vázací stroj s elektrickým pohonem 
děrovacího nástroje, určen pro vazbu do plastových 
hřbetů. Je vhodný pro intenzivní práci v copyshopech 
a větších kancelářích. Elektrické děrování do 25 listů 
80g papíru, vazba do průměru hřbetu až 51mm 
tj. 500 listů, nastavitelná vzdálenost děr od okraje 
listu, vyřaditelné nože. Comfortplus znamená výrazné 
zvýšení rychlosti děrování. Vyšší rychlosti se dosahuje 
použitím nového motoru, který je dvakrát silnější oproti 
předchozímu modelu.

RENZ Combi S
Spolehlivý, robustní vázací stroj určen pro vazbu 
do plastových hřbetů. Je vhodný pro intenzivní 
práci v copyshopech a větších kancelářích. Kapacita 
děrování do 22 listů 80g papíru, vazba do průměru 
hřbetu až 51 mm tj. 500 listů, nastavitelná vzdálenost 
děr od okraje listu, vyřaditelné nože.

DSB CW-350
Elegantní kombinovaný stroj pro vázání dokumentů 
do plastových a kovových hřbetů. Je vybaven 
oddělenými pákami pro děrování a roztažení kroužku, 
zavíračem kovových hřbetů, měřidlem velikosti 
kroužku, nastavitelnou hloubkou okraje a postranního 
dorazu. Pro kovovou vazbu 3:1 najednou prosekne 
až 15 listů (34 otvorů) a sváže 140 listů, do plastových 
hřbetů sváže 500 listů a prosekne 
až 20 listů (21 otvorů). 
Jeho konstrukce umožňuje 
provoz jak v kancelářích, 
tak i v menších kopírovacích 
centrech.

název stroje
váže max. (listů 80 g/m2)
pracovní šíře (mm)
prosekává (listů 80 g/m2)
hmotnost (kg)
rozměry (mm)
cena Kč bez DPH

RENZ Combinette
500
300
22
9,5
360x490x90
5 990,-

RENZ Combi S
500
340
22
10
360x490x90
7 990,-

RENZ Combi ComfortPlus
500
340
25
21,5
360x500x350
30 830,-

DSB CW-350
500 pl./140 dr.
310
20/15
14
460x430x205
8 990,-

PLAST DRÁT 3:1

PLAST

PLAST PLAST DRÁT 3:1

PLAST

PLAST

PLAST
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Vázací stroje � do�drátěných�hřbetů

DSB WR-60
Jednoduchý kompaktní stroj pro vázání dokumentů 
do drátěných hřbetů 3:1. Vhodný pro domácí kanceláře 
na příležitostné použití. Je vybaven nastavitelným 
dorazem. Najednou prosekne až 6 listů (34 otvorů) 
a sváže až 35 listů hřbetem průměru 6,4 mm.

DSB WR-150
Stroj na drátěnou vazbu 3:1 v elegantním provedení
s vyřaditelnými segmenty. Nový originální design, 
který dbá na vysokou míru stability, během operací 
potřebných pro děrování nebo vázání. Variabilní
hloubka okraje nabízí optimální nastavení, integrované 
měřítko velikosti drátku doporučí správnou velikost. 
Tlačítko zámku udrží stroj v pozici vhodné pro lepší 
skladování. Pět vyřaditelných segmentů. 
Mikroadjustace lisu pro správné 
utažení hřbetu.

RENZ RW 360
Dvoupákový robustní celokovový děrovací 
a vázací stroj pro drátěnou vazbu 3:1 vhodný 
na vazbu dokumentů, ceníků či prezentací 
do 130 listů. S integrovaným vázacím pultem, 
variabilní hloubkou okraje, otevřenými 
postranicemi pro možnost vazby věších 
formátů než A4. Vkládání listů shora 
do děrovacího prostoru umožní 
kvalitní setřesení svazku.

DSB Tango WR-20
Elegantní a uživatelsky komfortní stroj pro vázání 
dokumentů do drátěných hřbetů 3:1. Vazač je obohacen 
o systém usnadňující děrování bez velké námahy. Je vybaven 
oddělenými pákami pro děrování a stlačení drátěného hřbetu, 
měřidlem velikosti drátěného hřbetu, nastavitelnou hloubkou 
okraje a postranního dorazu. Najednou prosekne až 20 listů, 
sváže 125 listů a jeho konstrukce umožňuje i náročný provoz.

název stroje
váže max. (listů 80 g/m2)
prosekává (listů 80 g/m2)
formát
hmotnost (kg)
rozměry (mm)
cena Kč bez DPH

DSB WR-60
35
6
A4
1,5
360x155x85
1 490,-

DSB WR-150
125
15
A4
5,5
405x295x145
3 990,-

DSB Tango WR-20
125
20
A4, letter
12,5
440x480x430
7 130,-

RENZ RW-360
130
22
A4 (+)
13,5
560x330x180
8 490,-
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RENZ ECO S 360/ECO S ComfortPlus
Robustní vázací a děrovací stroj s perforací 2:1“, 
určen pro vazbu do kovových hřbetů s roztečí ok 2:1“ 
(6,9 mm–38 mm). Otevřené postranice pro možnost vazby 
věších formátů než A4. Vhodný pro vazbu větších svazků 
od 100 do 330 listů. Kapacita děrování až 25 listů 80g papíru, 
vazba do průměru hřbetu až 38 mm tj. 330 listů, vyřaditelné 
všechny děrovací nože. Model ECO S Comfort Plus s novým 
elektrickým pohonem děrovacího nástroje se zvýšenou 
rychlostí děrování.

RENZ SRW-360 / SRW Calendar set
Dvoupákový robustní celokovový děrovací a vázací 
stroj pro drátěnou vazbu 3:1 vhodný na vazbu 
dokumentů nebo výrobu menších nákladů kalendářů. 
S integrovaným vázacím pultem, vypínatelnými 
děrovacími razníky a variabilní hloubkou okraje,
otevřenými postranicemi pro možnost vazby věších 
formátů než A4. Vkládání listů shora do děrovacího 
prostoru umožní kvalitní setřesení svazku. 
Stroj SRW 360 se dodává rovněž jako Calendar set 
v sadě s vysekávačem palcových otvorů 
CPW-20, 100 ks závěsných háčků na kalendáře 
a 100 ks drátů 3:1 průměr 6,9.

RENZ SRW ComfortPlus
Elektrický celokovový vazač pro drátěnou vazbu 3:1 
pro vytváření profesionálních dokumentů nebo výrobu 
menších nákladů kalendářů. Otevřené postranice pro 
možnost vazby větších formátů. Elektrické děrování 
a manuální vázání probíhá bez námahy. Stroj je vybaven 
38 jednotlivě vyřaditelnými zuby a variabilním nastavením 
hloubky děrování od okraje dokumentu. Děruje do 20 listů 
a váže maximálně 120 listů. Comfortplus znamená výrazné 
zvýšení rychlosti děrování. Vyšší rychlosti se dosahuje 
použitím nového motoru, který je dvakrát silnější oproti 
předchozímu modelu.

DSB WR-200
Unikátní vázací stroj pro drátěné hřbety 3:1 (34 otvorů) 
i 2:1 (23 otvorů) s přesně nastavitelným uzavíračem 
hřbetů. Na obou stranách vazače ukotvená páka 
usnadňuje děrování až 20 listů najednou. 
Lze svázat dokument až o 250-ti stranách.

název stroje
váže max. (listů 80 g/m2)
pracovní šíře (cm)
prosekává (listů 80 g/m2)
hmotnost (kg)
rozměry (mm)
cena Kč bez DPH

Renz SRW-360/ SRW C.S.
130
34+otevřené bočnice
25
13,5
550x360x190
9 990,-/10 690,-

Renz SRW ComfortPlus
130
34+otevřené bočnice
20
28
570x430x250
29 990,-

RENZ ECO S/ECO S ComfortPlus
330/330
360/360
25/25
13/26
560x330x180/ 560x430x180
8 990,-/36 000,-

DSB WR-200
250
30
20
14
470x445x175
7 130,-

DRÁT 3:1DRÁT 3:1

DRÁT 3:1 DRÁT 3:1

DRÁT 3:1

DRÁT 2:1

DRÁT 3:1

DRÁT 2:1/DRÁT 3:1



5,5
20

100

14,3
120

50

6,9
35

100

15,8
135

50

8
50

100

19
160

50

9,5
65

100

22
190

50

11
80

100

25,4
220

50

12,7
100
100

28,5
250

25

14,3
120

50

32
280

25

16
140

50
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Vázací stroje� do�drátěných�hřbetů�a�termodesek

RENZ DTP 340M
Profesionální modulární vázací stroj s pracovní šířkou 340 mm. 
Je tvořen celokovovou robustní základní pohonnou 
jednotkou a doplňkovým volitelným děrovacím a vázacím 
nástrojem. Dodáváme nástroje na plastovou vazbu, 
drátěnou vazbu 3:1, 2:1 i s palcovým výsekem na kalendáře. 
Děrovací kapacita je závislá na typu nástroje ale obecně platí, 
že lze děrovat papír až do tloušťky 3,5 mm. 
Stroj má nožní spouštěč. Jednotlivé děrovací nástroje 
jsou snadno vyměnitelné.

CLOSER 360
Profesionální robustní stroj na zavírání drátěné 
vazby z kategorie HEAVY DUTY. Určeno pro nasazení 
v copyshopu nebo v tiskárně. Díky průběžným 
postranicím lze na dvakrát vázat i větší formáty 
než je pracovní šíře stroje. Určeno pro drátěnou 
vazbu 3:1, 2:1 nebo 4:1. Jednoduché a rychlé 
nastavení správného průměru. Celokovová 
konstrukce zaručuje dlouhou životnost a vysokou 
míru stability při pracovním procesu.

DSB TB-200e
Jednoduchý vazač pro stále oblíbenější termovazbu, 
vhodný pro menší kanceláře ke tvorbě prezentací. 
Sváže max. 200 listů formátu A4, pomocí různě silných 
termodesek. K uživatelskému komfortu patří světelná 
a zvuková signalizace o provozním nahřátí stroje 
a průběhu vázacího cyklu.

DSB TB-500
Výkonný a spolehlivý termovazač vhodný 
pro kancelářský provoz i provozy. Sváže 
maximálně 500 listů. Světelná signalizace 
informuje uživatele o provozním nahřátí 
stroje a o průběhu vázacího cyklu.

název stroje
váže max. (listů 80 g/m2)
pracovní šíře (mm)
prosekává (listů 80 g/m2)
hmotnost (kg)
rozměry (mm)
cena Kč bez DPH

RENZ DTP 340M

340
až 35
4
360x490x250
45 000,-

Closer 360
300
360

15
215x485x280
4 700,-

DSB TB-200e
200
300

1,5
345x120x190
1 290,-

DSB TB-500
500
300

5
320x410x270
2 270,-

 � Spotřební materiál

Plastové kroužky
Vázání do plastových hřbetů je nejrozšířenějším způsobem ruční tvorby dokumentů. Je praktické, jednoduché a levné. 
V kombinaci s krycími deskami lze vytvořit reprezentativní dokument. Nad průměr 25 mm jsou hřbety oválné, aby vázání bylo snažší.

Závěsy do pořadačů
Plastový transparentní pásek o tloušťce 300 mic. umožňuje zavěšení svázaného dokumentu do běžných kroužkových pořadačů. Pro 
vazbu v drátěné vazbě 3:1 (34 otvorů) jsou na straně vazby kulaté otvory průměru 4 mm, pro drátěnou vazbu 2:1 (23 otvorů) jsou na 
straně vazby obdélníkové otvory velikosti 3,5 mm x 5,5, ve standardní plastové vazbě (21 otvorů) jsou na straně vazby obdélníkové 
otvory velikosti 3x8 mm. Na termodesky lze použít samolepící pásek s děrováním umožňující zavěsit dokument do běžných 
kroužkových pořadačů. Balení je u všech typů 100 ks.
Cena Kč bez DPH:
Ibistrip 3:1 – 290,-
Ibistrip 2:1 – 290,-
Ibistrip plast – 290,-
Ibistrip samolep – 350,-

Drátěné hřbety formátované
Používají se na vazbu reprezentativních dokumentů, brožur a kalendářů, samostatně nebo v kombinaci s krycími fóliemi a deskami. 
Luxusnější vzhled musí vyvážit fakt, že vazbu nelze zpětně rozebrat. Dodávají se v provedení 3:1‘ (34 otvorů) a 2:1‘(20 otvorů).

3:1 průměr (mm)
 počet listů 80 g/m2

 balení

2:1 průměr (mm)
 počet listů 80 g/m2

 balení

Drátěné hřbety v cívkách
Optimální řešení pro větší počty vazeb do kovových hřbetů. Dodáváme také drátěné háčky pro závěsné kalendáře v délkách od 70 do 500 mm.

3:1 průměr (mm)
  průměr (palce)

 návin

2:1 průměr (mm)
 průměr (palce)

 návin

5,5
3/16“

120 000

14,3
9/16“

14 500

6,9
¼“

91 000

15,8
5/8“

11 000

8
5,16“

63 000

19
¾“

8 000

9,5
3/8“

45 000

22
7/8“

6 000

11
7/16“

34 000

25,4
1“

4 500

12,7
½“

25 000

28,5
1 1/8“
3 100

14,3
9/16“

21 000

32
1 ¼“

2 100

16
5/8“

15 000

velikost (prům. mm) 6  8 10 12 14 16 19 22 25 28 32 38 45 51
počet listů 80 g/m2 (max) 20 40 55 80 100 120 150 180 210 245 280 340 400 500
množství v balení 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50
barva bílá, černá, modrá, červená, zelená, žlutá

Thermal Thermal


