Laminátory

Laminátory

profesionální

DSB HQ-235, DSB HQ-335

DSB HQ-236, DSB HQ-336

DSB ML-350

Vision G-60

Jednoduchý kancelářský laminátor do formátu A4
a tloušťky laminace 100mic (HQ-235) nebo formátu A3
a tloušťky laminace 125 mic. (HQ-335). Vhodný pro malé
kanceláře na občasnou laminaci za tepla i za studena.
Světelná signalizace připravenosti stroje k činnosti.
Rychlost laminace 250 mm/min.

Jednoduchý laminátor do formátu A4 (HQ-236)
nebo A3 (HQ-336) vhodný pro laminování dokumentů
v menší kanceláři nebo pro domácí použití.
Jednoduchá obsluha a skladnost výhodou.
Nahřátí stroje do pracovní teploty za 1,5 minuty
ušetří čas. Možná laminace i za studena. Rychlost
laminace 400 mm/min. Ve spodní části laminátoru
integrována jednoduchá řezačka na občasné
oříznutí papíru i zalaminovaného dokumentu.

Kvalitní laminátor A3 pro pravidelné používání v kanceláři
a menších provozech. Čtyři vyhřívané válce jsou zárukou
perfektní laminace do 250 mic. Nastavitelná teplota
se světelnou kontrolou. Kompaktní kovová konstrukce,
minimalistický design. Oblíbený pro jednoduchou obsluhu,
spolehlivost a poměr cena/kvalita.

Výkonný kancelářský stroj s automatickou detekcí
síly laminovací kapsy. 6 válců, z toho 4 nahřívané,
zajišťují vynikající kvalitu laminace až do tloušťky
250 mic. Rychlé nahřátí na provozní teplotu
za méně než 1 minutu, vysoká rychlost laminace
100 cm/min. Integrovaný USB konektor
pro možnost dobíjení Vašeho mobilního zařízení.
Po 30 minutách nečinnosti automatické
vypnutí stroje.
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DSB 236 Super, DSB 336 Super

DSB SoGood 230S/330S

DSB SKY-335R6/ DSB SKY-480R6

DSB SKY-330R10

Rychlý kancelářský laminátor do formátu A4 (236 Super)
nebo A3 (336 Super), pro laminování dokumentů i barevných
tisků. Velkou předností je rychlé nahřátí válců do pracovního
režimu, a to již za 1 minutu! Ovládání dotykovým panelem,
rychlost laminace 800 mm/min. Přechod do úsporného režimu
po 30 minutách. Je vybaven signalizací dosažení nastavené
teploty. Systém pro uvolnění válců v případě uvíznutí
laminovaného dokumentu.

Řada kvalitních poloprofesionálních laminátorů
oblíbených pro svou jednoduchou obsluhu a velmi
slušný výkon. Osvědčené v menších kopírovacích
centrech, kancelářích i provozech. Jednoduchá
obsluha, výkonný motor, zpětný chod, 4 nahřívané
válce, rychlost a kvalita laminace podtrhují jeho
užitnost. Vhodný pro zpracování všech typů laminace
až do tloušťky 250 mic.

Kvalitní profesionální laminátor pro používání v copyshopech
a větších provozech. Šest válců, z toho 4 vyhřívané jsou zárukou
perfektní laminace do tloušťky 3 mm a formátu A3 (335R6)
popř. A2 (490R6). Stand-by režim po 120 minutách nečinnosti.
Robustní kovová konstrukce, jednoduchá obsluha, výkonný
motor a 3 páry laminovacích válců, funkce energeticky
úsporného režimu „Micom system“, digitální display a reverzní
chod jsou základním předpokladem pro perfektní laminaci
i v intenzívním provoze.

Velmi spolehlivý, mimořádně rychlý profesionální
laminátor, vhodný pro laminaci všech typů dokumentů
včetně lesklých nebo matných fotografií do formátu A3.
Snadné a rychlé obsluze napomáhá digitální display.
Robustní kovová konstrukce, výkonný motor, 3 páry
laminovacích válců, 1 pár chladících a 1 pár
transportních válců, funkce energeticky úsporného
režimu „ Micom system“ a reverzní chod jsou
základním předpokladem pro perfektní laminaci
i v dlouhodobém intenzívním provoze. Ideální stroj
pro všechny typy profesionálních kopírovacích
nebo reprografických středisek.
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název stroje
lamin. šířka (mm)
lamin. rychl. (cm/min)
max tl. lamina (mic)
regulace teploty
zpětný chod
čas ohřevu (min)
typ výhřevu
příkon (W)
rozměry (mm)
hmotnost (kg)
cena Kč bez DPH
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kancelářské
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1#

DSB HQ 235

DSB HQ 335

DSB HQ-236/336 DSB-236 Super DSB-336 Super

SoGood 230 S/ 330 S

230
25
100
ne
ano
3-5
topná deska
230
65x346x142
1,2

330
25
125
ne
ano
3-5
topná deska
345
65x450x145
1,6

230/230
40/40
125/125
ne/ne
ano/ano
1,5-2/ 1,5-2
topná deska
230/400
356x152x67/ 460x150x70
1,2/2,2

238
80
125
ano
ano
1
4 topná tělesa
1000
416x158x86
2,3

338
80
125
ano
ano
1
4 topná tělesa
1600
506x158x86
3,2

230/330
40/40
250/250
ano/ano
ano/ano
5–7/ 5–8
top. deska/ top. deska
180/180
360x160x100/ 480x200x120
3,4/4,9

790,-

1 030,-

927,-/1 284,-

2 884,-

3 558,-

3 140,-/4 150,-
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název stroje
laminovací šířka (mm)
laminovací rychl. (cm/min)
max tloušťka lamina (mic)
regulace teploty
zpětný chod
čas ohřevu (min)
typ výhřevu
příkon (W)
rozměry (mm)
hmotnost (kg)
cena Kč bez DPH
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DSB ML-350

Vision G-60

DSB SKY-335R6

DSB SKY-480R6

DSB SKY-330R10

335
43
250
ano
ano
2
4 válce
1000
472x177x111
4

330
100
250
automat.
ano
1
vyhřívané válce
1200
520x175x160
5,1

335
135
350
ano
ano
5
6 válců
1000
545x250x125
15

490
115
350
ano
ano
5
6 válců
1050
651x271x130
22

330
400
350
ano
ano
8
10 válců
1300
536x350x157
25

4 271,-

7 128,-

15 700,-

25 699,-

29 900,27

Profesionální laminátory a lepičky

do plastových hřbetů

Vázací stroje

DSB SKY-380S / DSB SKY-720S

DSB SKY-1120

DSB CB-60

DSB CB-122

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.

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.

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.

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.

PLAST

PLAST

Laminovací fólie v rolích

Faldo 88410, Faldo 88411

DSB CB-180

DSB CB-230

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).

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 .

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.

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.

PLAST

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
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DSB SKY-380S

DSB SKY-720S

DSB SKY-1120

350
500
13
ano
ano
8
4 válce
1550
700x460x272
55

700
400
13
ano
ano
8
4 válce
1550
700x460x272
70

1100
400
13
ano
ano
8-10
4 válce
1800
1440x460x274
110

2200
1100x560x990
170

2200
1350x560x990
175

39 990,-

49 990,-

89 990,-

70 500,-

89 400,-

Faldo 88410

Faldo 88411

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

PLAST

DSB CB-60

DSB CB-122

DSB CB-180

DSB CB-230

95
A4
6
1,5
360x155x85

500
A4
12
4
410x270x240

500
A4
18
5
405x295x170

500
A4, A3, letter
25
12,5
440x480x430

990,-

2 390,-

2 990,-

5 700,-
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