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GBC HeatSeal laminálógép
rendelési kód típus munkaszélesség

244-0606 HeatSeal H65 A4 - 214 mm

244-0607 1 HeatSeal H75 A3 - 318 mm

2 db szilikon henger • laminálási sebesség, fi x: 305 mm/sec • melegedési idő: max. 8 perc • használ-

ható fólia: 2x75 (150) μ - 2x125 (250) μ • legszélesebb laminálás 214 mm, A4/ 318mm, A3 • Carreir 

nélkül használható • 2 beállítási lehetőség: normál papír/fotópapír • AntiJam- funkció

GBC SureFlow laminálógép
rendelési kód típus munkaszélesség

244-0608 1 SureFlow H212 A4-241 mm

244-0609 2 SureFlow H312 A3-320 mm

2 db szilikon henger • laminálási sebesség, fi x: 330 mm/sec • melegedési idő: max. 5 perc • használ-

ható fólia : 2x75 (150) μ; 2x 100 (200) μ; 2x125 (250) μ • legszélesebb laminálás 214 mm, A4/ 320mm, 

A3 • Carreir nélkül használható • AntiJam-funkció • hideglaminálási lehetőség

GBC HighSpeed laminálógép
rendelési kód típus munkaszélesség

244-0612 1 H215 High Speedg A4

244-0613 2 gH315 High Speed A3

2 db szilikon henger • laminálási sebesség: 100 db A4/óra (H215), 144db A4/óra (H315) 330 mm/sec 

• melegedési idő: max. 5 perc • használható fólia : 2x75 (150) μ; 2x 100 (200) μ; 2x125 (250) μ • automati-

kus biztonsági kikapcsolási funkció 1 óra után

A

B

C

D

1

1

2

GBC QuickStart laminálógép
rendelési kód típus munkaszélesség

244-0602 1 H420 QuickStart A4

244-0601 2 H320 QuickStart A3

laminálási sebesség: 99 lap/óra • melegedési idő: max. 1 perc • használható fólia: 2x75 (150) μ - 

2x125 (250) μ • Carreir nélkül használható • elakadásmentes SureFlow technológia • AntiJam- funk-

ció • automatikus kikapcsolási funkció 30 perc után
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2

2

fi x

állítható

állítható

fi x

A4

A4
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Leitz HR laminálógépek
rendelési kód típus munkaszélesség

305-5101 HR-9 A4 - 230 mm

305-5104 HR-12 A3 - 320 mm

HR-9: 4 db szilikon henger • hőmérséklet: 160°C • laminálási sebesség, állítható: max. 650 mm/sec 

• melegedési idő: max. 5 perc • használható fólia: 2x75 (150)μ - 2 x 125 (250) μ • legvastagabb laminálás: 

1 mm • legszélesebb laminálás 230 mm, A4 • sebesség szabályozógomb • kimeneti tálca • indulókészlet

HR-12: 4 db szilikon henger • hőmérséklet: 160°C • laminálási sebesség, állítható: max. 1200 mm/sec 

• melegedési idő: max. 5 perc • használható fólia: 2x75 (150)μ - 2 x 125 (250) μ • legvastagabb laminálás: 

1 mm • legszélesebb laminálás 320 mm , A3 • sebesség szabályozógomb • kimeneti tálca • indulókészlet

Leitz I-LAM12 intelligens meleglaminálógép
rendelési kód típus munkaszélesség

305-5120 I-LAM12 A3 - 320 mm

4 db szilikon henger • hőmérséklet, fi x: 160°C • laminálási sebesség, automatikus: 806 mm/sec • 

melegedési idő: max. 7 perc • használható fólia: 2x75 (150)μ - 2 x 125 (250)μ • legvastagabb la-

minálás: 1 mm • legszélesebb laminálás 320 mm, A3 • fóliavastagság érzékelő • kimeneti tálca 

• induló készlet

Leitz PH meleglamináló-gép

PH-4 : 2 db szilikon henger • hőmérséklet: 115°C • laminálási sebesség, fi x: 162 mm/sec • melegedési 

idő: max. 10 perc • használható fólia:2x75 (150)μ - 2 x 125 (250) μ • legvastagabb laminálás: 0,6 mm 

• legszélesebb laminálás112 mm, A6 • indulókészlet indulokeszlet

PH-9: 2 db szilikon henger • hőmérséklet: 105-135°C • laminálási sebesség, fi x: 295 mm/sec • mele-

gedési idő: max. 5 perc • használható fólia: 2x75 (150)μ - 2 x 125 (250) μ • legvastagabb laminálás: 0,6 

mm • legszélesebb laminálás 230 mm, A4 • hőfokszabályozási lehetőség • induló készlet

PH-12: 2 db szilikon henger • hőmérséklet: 105-142°C • laminálási sebesség, fi x : 255 mm/sec • mele-

gedési idő: max. 5 perc • használható fólia: 2x75 (150)μ - 2 x 125 (250) μ • legvastagabb laminálás: 0,6 

mm • legszélesebb laminálás 320 mm, A3 • hőfokszabályozási lehetőség • induló készlet

B

C

A

D

rendelési kód típus munkaszélesség

305-5113 PH-4 A6 - 112 mm

305-5114 PH-9 A4 - 230 mm

305-5115 PH-12 A3 - 320 mm

Renz laminálógép
rendelési kód típus munkaszélesség

352-7251 HT320L A3- 320 mm

352-7254 HT320 Photo A3- 320 mm

HT320L: 4 db fűtőhenger • 2 db hűtőhenger • hőmérséklet, állítható • digitális hőmérséklet ellenőrzés 

• laminálási sebesség, fi x : 400 mm/sec • használható fólia: 2x75 (150)μ - 2 x 250 (500)μ • használatához 

nem szükséges Carrier • legszélesebb laminálás 320 mm, A3 • hideglaminálásra is alkamas

HT320 Photo: 4 db fűtőhenger • 2 db hűtőhenger • hőmérséklet, állítható • digitális hőmérséklet el-

lenőrzés • laminálási sebesség, fi x : 520 mm/sec • hátramenet funkció dugulás, vagy helytelen fólia 

bevezés esetén • használható fólia: 2x75 (150)μ - 2 x 250 (500)μ • használatához nem szükséges Carrier 

• legszélesebb laminálás 320 mm, A3 • hideglaminálásra is alkamas

fi x

fi x

állítható

állíthatófi x állítható

A4

A4A6

3 év 
garancia

A3

A3

A3

A3

GARANCIA

3 ÉV

GARANCIA

3 ÉV

GARANCIA
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Leitz Offi ce hideglaminálógép
rendelési kód típus munkaszélesség

305-5168 Offi  ce CS9 A4 - 215 mm

A meleglaminálás minden előnyét magába foglalja - áram felhasználás nélkül. A lelaminált doku-

mentum a készülékbe épített vágókéssel precízen levágható. A fólitekercs hosszán belül korlátlan 

hosszúságú 23 cm széles laminálást tesz lehetővé. A hideglamináló géppel végzett munka gyors és 

könnyű. Legszélesebb laminálás: max 21,5 cm. Tertozék 1 fóliatekercs.

Leitz fóliatekercs hideglaminálógéphez
rendelési kód vastagság hossz kiszerelés termék kód

305-5169 80μ 20 m 1 db 18646

305-5172 80μ 30 m 1 db 18469

Speciális fóliatekercsek kimondottan OFFICE A4 hideglamináló-géphez.

Reco RSL 2702 tekercses laminálógép
rendelési kód típus munkaszélesség

352-7320 RSL 2702 685 mm

meleglaminálás: hőmérséklet, állítható: 9 hőmérséklet fokozat • digitáliss hőmérséklet kontrol • la-

minálási sebesség, állítható: 600-2.400 mm/sec • elő melegedési idő: max. 10 perc • használható fólia: 

2x25 (50)μ - 2 x 250 (500)μ • legvastagabb laminálás: 6 mm • legszélesebb laminálás 685 mm, A1 

hideglaminálás: vezetőpapír feltekercselés • egyszerű fóliafeszítő

Készülék mérete: 980 x 570 x 390 mm • LCD kijelzőn a laminálási hőmérséklet és sebesség kijelzésére 

• programozható

A

B

C

D

Leitz meleglamináló fólia tasakok
méret 80μ 100μ 125μ 175μ

A7 – – 305-5122 –

A6 – – 305-5129 –

A5 305-5123 – 305-5519 –

A4 lefűzhető – – 305-5150 –

A4 305-5124 305-5144 305-5125, 305-5128 305-5126

A3 305 -5131 – – 305-5133

54 x 86 mm – – 305-5141 –

65 x 95 mm – – 305-5143 –

Csomagolási egység: 100 tasak/doboz, kivéve 305-5150 és 305-5125 cikkek, melyek 25 tasak/ doboz kisze-

relésben kerülnek forgalomba.

RECO

állítható

A4

80 μ 100 μ 125 μ 175 μ

A1

GARANCIA

3 ÉV
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Renz meleglamináló fólia tasakok 
méret 5μ 50μ 80μ 100μ 125μ 175μ 250μ

A7 – – 261-0932 – 261-0911 261-0969 –

A6 – – 261-0931 – 261-0912 261-0970 –

A5 – – 261-0933 261-0914 261-0913 – 261-0881

A4 lefűzhető – – – 261-0916 – – –

A4 – 261-0960 261-0934 261-0915 261-0928 261-0971 261-0882

A3 261-0974 261-0961 261-0935 261-0925 261-0929 261-0973 –

54 x 86 mm – – 261-0936 261-0926 261-0904 261-0975 261-0880

64 x 99 mm – – 261-0937 – 261-0902 261-0976 –

65 x 95 mm – – 261-0938 261-0927 261-0901 261-0977 –

56 x 96 mm – – – – 261-0906 – –

220 x 307 mm 261-0965 – – – – – –

A3 öntapadós – – – 261-0945 – – –

A4 matt – – – 261-0942 – – –

A3 matt – – – 261-0946 – – –

A2 – – – – 261-0908 – –

 Csomagolási egység: 100 db/doboz

Renz tekercses meleglamináló fólia
méret 30μ (150 m) 40μ (150 m) 80μ (75 m) 125μ (60 m)

310 mm – – 261-1019 –

325 mm 261-1000 261-1010 261-1020 261-1030

340 mm – – – 261-1032

460 mm 261-1001 261-1011 261-1021 261-1031

635 mm 261-1004 261-1013 261-1022, 261-1023 261-1033

1000 mm 261-1005 – 261-1024 –

1300 mm – – – –

1400 mm – – 261-1026 –

 

B

A

80 μ50 μ5 μ 100 μ

30 μ

125 μ

40 μ

175 μ

80 μ

250 μ

125 μ
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A termékcsaládban mindenki megtalálja
a számára megfelel , egyszerô ûen használható

kiváló minôségû terméket - elérhetô áron.

Spirálozás

Laminálás
Az egyik legesztétikusabb, magas

minôséget nyújtó eljárás. Termékcsaládunkban
minden felhasználó megtalálhatja

a számára megfelelôt.

Hôkötés
Nagyon gyors és hatékony kötészeti

eljárás, mely elegáns külsôt kölcsönöz
a kötött dokumentumoknak.

Könyvkötés
Könnyû és hatásos iratkötészet: eredménye
egy olyan puha vagy keményborítású könyv,

mely garancia a jó benyomás
megteremtésére.

comBIND 300
Kompakt, egyszer en használható

és állóhelyzetben praktikusan
tárolható gép.

û

I-lam 12
Ezen az intelligens gépen csak a fóliavastagságot kell

kiválasztani, a készülék automatikusan beállítja a laminálási
sebességet: garantált a kitûnô minôség.

PH9 & PH12
Az állandó laminálási sebesség mellett csak a hômérsékletet
kell megválasztani. A PH12 modell A3 méretben is laminál.

PH4
Speciális igények kielégítésére: a legkisebb

dokumentumok laminálásához, akár A7 méretben is.

comBIND 500e & comBIND 500
Professzionális, beépített 2-lyukú lyukasztóval

ellátott nagy kapacitású gépek.
Az 500e modell elektromos üzem .û

thermoBIND 300
A gépbe egyszerre több dokumentum is
behelyezhetô, így a munka gyors. Ideális

prezentációk készítéséhez.
Gerincmérôvel ellátott, hatékony megoldás.

HR12 & HR9
A fûtött henger egyenesen a fóliára viszi át a hõt, így nincs levegôbuborék

a fólián és szabályozható a laminálási sebesség is. A HR12 modell
A3 méretben is laminál.

www.esselte.hu

comBIND 100
Spirálozzon akár az íróasztalon!

Kis méretének köszönhet en
bárhol használható

és tárolható.

ô

KÖTÉSZETI SEGÉDLET - MIT VÁLASSZAK? JELMAGYARÁZAT

SPIRÁLOZÁS: bontható kötés elô és hátlappal
1-tôl 500 lapig. Válasszon különféle színû
spirált és borítót!

HÕKÖTÉS: legfeljebb 350 lap végleges kötése
prezentációkhoz, jelentésekhez. A borító
kartonból készül átlátszó, mûanyag fedlappal.

LAMINÁLÁS: A7-A3 méretû lapok végleges védelme
mûanyag bevonattal. Válasszon a lapméretnek megfelelô
mikronszámú laminálófóliáink (80-175 mikron) közül!

KÖNYVKÖTÉS: igényes megjelenésû kiadványok,
diplomamunkák készítése 280 lapig. Válasszon a kemény,
átlátszó, Vivanto vagy panorámás borítók közül!

Alkalmi használatra, kis irodákba
vagy otthoni felhasználóknak.

Rendszeres használatra közepes
irodákba, mérsékelt terheléshez.

Professzionális felhasználók
számára, erôs igénybevételhez.

wireBIND 300
Kompakt fémspirálozógép

otthoni és irodai használatra.

impressBIND 280
Professzionális nagykapacitású gép.

280 lapot 15 mp. alatt köthet többféle alapanyagú
borítóval különféle gerincméretben.
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Renz műanyag spirálozógép
rendelési kód típus osztás 

260-0653 Private Bind 21 szem / A4

Kombinált kézi lyukasztó és fűzőgép • lyukasztás: 10 lapig (70-80 g/m2) • kötés: 150 lapig (70-80 g/

m2) • DIN A4-es méret • állítható oldalütköző • műanyag spirálokhoz

Leitz comBIND műanyag spirálozógép
rendelési kód típus osztás

305-4908 comBIND 100 21 szem / A4

Ideális alkalmi felhasználók számára • kis méretű és egyszerűen kezelhető • kézi spirálozógép • lap-

méret: A4, A5 • állítható margótávolság • indulókészlet • lyukasztási kapacitás: 8 lap (90 g/m2) • max. 

spirálnagyság: 16 mm • vágókések száma: 21

Leitz comBIND műanyag spirálozógép
rendelési kód típus osztás

305-4906 comBIND 300 21 szem / A4

Ez a kisméretű asztali készülék egyaánt ideális irodai és otthoni felhasználók számára • az iratok lyu-

kasztási és spirálozási folyamata elkülönül, így a korábban megszokott módszerekhez képest a teljes 

spirálozás fele annyi idő alatt végezhető el • kézi lyukasztás egyszerre max. 15 lap (80 grammos) vagy 

2 műanyag borító • spirálozó kapacitás: 145 lap • függőleges lyukasztás, vízszintes kötés • spirálméret: 6-16 

mm • vágókések száma: 21 • fi x margótávolság • tartozék: indulókészlet (vegyes spirálok és borítók)

Renz műanyag spirálozógép
rendelési kód típus  osztás

260-0675 Combi Comfort 24 szem / 34 cm

papírméret: 34 cm-ig • osztás: 24 szem/A4 USA • meghajtás: lyukasztás elektromos • perforálókések: 

ki-be kapcsolhatók • széltávolság: állítható • lyukasztás: 20 lapig (2 mm) • 34 cm munkaszélesség

B

C

A

D

A4

A4

A4A5

150
lap

480
lap

145
lap

10
lap

20
lap

8
lap

6-19 mm

6-52 mm

6-19 mm

A4A5145
lap

15
lap

6-16 mm

GARANCIA

3 ÉV

GARANCIA

3 ÉV
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GBC CombBIND műanyag spirálozógép
rendelési kód típus  osztás

244-0330 CombBind C75 21 szem / A4

244-0340 CombBind C110 21 szem / A4

ComBind C75: • műanyag spirálos kötészeti rendszer • ajánlott kis irodákba és otthoni használatra 

• papírméret: A4 • egyszerre lyukasztható mennyiség: 10 lap (80 g) • max. lefűzhető mennyiség: 125 lap

ComBind C110: • műanyag spirálos kötészeti rendszer • ajánlott kis irodákba • papírméret: A4 

• egyszerre lyukasztható mennyiség: 15 lap (80 g) • max. lefűzhető mennyiség: 330 lap

Leitz comBIND műanyag spirálozógép
rendelési kód típus osztás

305-4907 comBIND 500 21 szem /A4

Professzionális modell, gyakori használatra. A spirálozás és a lyukasztás folyamata teljesen elkülönül 

egymástól, így a spirálozás folyamata felgyorsul, a felhasználó értékes időt takaríthat meg • kézi lyu-

kasztás, egyszerre max. 25 lap (80 g) vagy 2 műanyag borító • spirálozó kapacitás: 500 lap • maximális 

spirálnagyság 51 mm • vágókések száma: 21 • állítható margótávolság és lyukasztási mélység a lapszé-

létől • hulladékgyűjtő tálca • tartozék: indulókészlet (vegyes spirálok és borítók)

GBC CombBind elektromos, műanyag spirálozógép
rendelési kód típus osztás

244-0342 ComBind C110E 21 szem / A4

műanyag spirálos kötészeti rendszer • elektromos működtetésű • papír méret: A4 • egyszerre lyu-

kasztható mennyiség: 15 lap (80 g) • max. lefűzhető mennyiség: 330 lap • elektromos működtetésű 

lyukasztás • osztás: 21 szem • tapadókorong: megakadályozza a készülék elmozdulását

Leitz comBIND elektromos, műanyag spirálozógép
rendelési kód típus osztás

305-4909 comBIND 500e 21 szem / A4

Professzionális modell, gyakori használatra. A spirálozás és a lyukasztás folyamata teljesen elkülönül 

egymástól, így a spirálozás folyamata felgyorsul, a felhasználó értékes időt takaríthat meg • elektromos 

lyukasztás, egyszerre max. 28 lap (80 g) vagy 2 műanyag borító • spirálozó kapacitás: 500 lap • függő-

leges lyukasztás, vízszintes kötés • maximális spirálnagyság 51 mm • vágókések száma: 21 • állítható 

margótávolság és lyukasztási mélység a lapszélétől • hulladékgyűjtő tálca • tartozék: indulókészlet 

(vegyes spirálok és borítók)
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25
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6-51 mm
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GARANCIA
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Renz ECO S 360 fémspirálozógép
rendelési kód típus méret osztás

260-0668 ECO S 360 A4 3:1

kombinált kézi lyukasztó és füzetkötő gép • lyukasztás 30 lapig (3 mm) • kötés 340 lapig 

(34 mm) • változtatható munkaszélesség 36 cm-ig • állítható széltávolság • integrált kötőpult 

• a lyukasztó kések egyenként kapcsolhatók • 36 cm munkaszélesség • 70/80 g/m² • A gépekhez 

elektromos modul csatlakoztatható utólag, így a lyukasztás elektromosan történik • Egyedülállóan 

1 1/2 38 mm spirálvastagságig

Renz SRW fémspirálozógép
rendelési kód típus méret osztás

260-0690 SRW 360 A4 3:1

260-0691 SRW Comfort 360 A4 3:1

kombinált elektromos lyukasztó és kézi füzetkötő gép fém ikerspirálhoz • 3:1 osztás • lyukasztás 

elektromosan 20 lapig (2 mm) • kötés 120 lapig (12 mm) • 360 mm lyukasztási és kötési szélesség 

• 36 cm munkaszélesség • állítható széltávolság • a lyukasztó kések egyenként kikapcsolhatók • in-

tegrált kötőpult • 42 lyukasztótüske • állítható széltávolság

Renz RW 360 fémspirálozógép
rendelési kód típus méret osztás

260-0692 RW 360 360 mm 3:1

kombinált elektromos lyukasztó és kézi füzetkötő gép fém ikerspirálhoz • 3:1 osztás • lyukasztás 

kézi 20 lapig* (2 mm) • kötés 120 lapig* (12 mm) • 360 mm lyukasztási és kötési szélesség • 36 cm 

munkaszélesség • állítható széltávolság • a lyukasztó kések

Renz Private fémspirálozógép
rendelési kód típus méret osztás

260-0693 Private RW A4 3:1

260-0686 Private ECO A4 2:1

fémiker spirálozó gép • osztás: 3:1 (RW), 2:1 (ECO) • átmérő: 5,5-14,3 mm-ig (RW) 6,9-16 mm-ig (ECO) 

• fi x kések, lyukasztás és zárás egyben • Irodai és házi használatra ajánlott. Stabil fém szerkezet! 
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Renz ECO Comfort 360 fémspirálozógép
rendelési kód típus méret osztás

260-0685 ECO Comfort 360 A4 2:1

kombinált elektromos lyukasztó és kézi füzetkötő gép fém ikerspirálhoz • 2:1 osztás • lyukasztás 

elektromosan 20 lapig* (2 mm) • kötés 340 lapig* (34 mm) • 360 mm lyukasztási és kötési szélesség 

• 36 cm munkaszélesség • állítható széltávolság • a lyukasztó kések egyenként kikapcsolhatók • integrált 

kötőpult • 28 lyukasztótüske • állítható széltávolság • Egyedülállóan 1 1/2 38 mm spirálvastagságig

Leitz wireBIND 300 fémspirálozógép
rendelési kód típus méret osztás

305-4910 wireBind 300 A4 3:1

Milyen anyagokat tud spirálozni? 

Papírt – egyszerre max. 15 lap 80 grammos papírt lyukaszthat (a szokásos fénymásoló papír ilyen ív-

súlyú). Ha vékonyabb papírt használ, akkor egyszerre több lapot is lyukaszthat. Ha vastagabb papírt 

használ, akkor egyszerre kevesebb lapot lyukaszthat. 

Transzparens fóliát (első fedőlap) – max. két ív, 0,2 mm vastag transzparens fóliát lyukaszthat 

egyszerre. A fóliákat egyenként lyukassza. A fóliát ne lyukassza egyszerre papírral vagy fedőlap-

kartonnal. 

Kartont (hátsó fedőlap) – a kartonból készült fedőlapokat szintén egyenként kell lyukasztani. Ne 

lyukassza együtt transzparens fóliákkal vagy a dokumentum lapjaival. 

Műszaki adatok: • kézi • papírméret: A4 • Lyukasztókés: 34 (3:1 osztás) • Lyukasztási kapacitás: 15 lap 

papír (80 g/m²) vagy 2 transzparens fólia: (0,2 mm) Spirálhát-méret: 6–14 mm (max. 120 lap) 

SilverBall® műanyag spirál
méret lapszám fehér fekete piros kék zöld

6 mm 25 423-6001 423-6003 423-6008 423-6005 423-6007

8 mm 45 423-6011 423-6013 423-6018 423-6015 423-6017

10 mm 65 423-6021 423-6023 423-6028 423-6025 423-6027

12 mm 100 423-6031 423-6033 423-6038 423-6035 423-6037

14 mm 125 423-6041 423-6043 423-6048 423-6045 423-6047

16 mm 145 423-6051 423-6053 423-6058 423-6055 423-6057

19 mm 180 423-6071 423-6073 423-6084 423-6075 423-6077

22 mm 210 423-6092 423-6101 423-6098 423-6096 –

25 mm 240 423-7001 423-7003 423-7005 423-7004 –

28 mm 270 423-7011 423-7013 423-7015 423-7014 –

32 mm 310 423-7021 423-7023 423-7025 423-7024 –

38 mm 375 423-7031 423-7033 423-7035 423-7034 –

45 mm 440 423-7041 423-7043 423-7045 423-7044 –

51 mm 500 423-7051 423-7053 423-7055 423-7054 –

Csomagolási egység: 6-22 mm-es méretig 100 db/csomag; 25 - 51 mm-es méretig 50 db/csomag

Renz műanyag spirál
méret lapszám fehér fekete piros kék zöld

6 mm 25 261-0011 261-0012 261-0013 261-0014 261-0015

8 mm 45 261-0021 261-0022 261-0023 261-0024 261-0025

10 mm 65 261-0031 261-0032 261-0033 261-0034 261-0035

12 mm 100 261-0041 261-0042 261-0043 261-0044 261-0045

14 mm 125 261-0051 261-0052 261-0053 261-0054 261-0055

16 mm 145 261-0061 261-0062 261-0063 261-0064 261-0065

19 mm 180 261-0070 261-0076 261-0077 261-0069 –

22 mm 210 261-0080 261-0082 – – –

25 mm 240 261-0091 261-0092 – – –

28 mm 270 261-0104 261-0102 – – –

32 mm 310 261-0115 – – – –

38 mm 375 261-0125 – – – –

45 mm 440 261-0138 261-0139 – – –

52 mm 500 261-0152 261-0153 – – –

Csomagolási egység:6-16 mm-es méretig 100 db/csomag, 19-28 mm-es méretig 50 db/csomag, 

32- 52 mm-es méretig 25 db/csomag
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A spirálozható lapok száma 

tájékoztató jellegű adat, 70 g/m2 

papírfűzés esetére vonatkozik.

GARANCIA

3 ÉV
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B

C

A

Renz fémspirál
méret osztás lapszám fehér fekete ezüst kék

5,5 mm 3:1 20 261-0201 261-0202 261-0204 261-0203

6,9 mm 3:1 30 261-0211 261-0212 261-0217 261-0213

6,9 mm 2:1 30 261-0215 261-0216 261-0214 261-0218

8,0 mm 3:1 50 261-0221 261-0222 261-0224 261-0223

8,0 mm 2:1 50 261-0228 261-0226 261-0229 261-0227

9,5 mm 3:1 60 261-0231 261-0232 261-0233 261-0234

9,5 mm 2:1 60 261-0235 261-0236 261-0237 261-0238

11,0 mm 3:1 80 261-0241 261-0242 261-0245 261-0243

11,0 mm 2:1 80 261-0248 261-0246 261-0244 261-0247

12,7 mm 3:1 100 261-0253 261-0254 261-0255 261-0259

12,7 mm 2:1 100 261-0258 261-0257 261-0260 261-0250

14,3 mm 3:1 110 261-0261 261-0262 261-0263 261-0267

14,3 mm 2:1 110 261-0265 261-0266 261-0264 261-0268

16,0 mm 2:1 130 261-0361 261-0362 261-0363 261-0364

19,0 mm 2:1 150 261-0371 261-0372 261-0373 261-0374

22,0 mm 2:1 180 261-0381 261-0382 261-0385 261-0384

25,4 mm 2:1 210 261-0391 261-0392 261-0393 261-0394

28,5 mm 2:1 250 261-0401 261-0402 261-0405 261-0406

32,0 mm 2:1 280 261-0411 261-0412 261-0415 261-0416

38,2 mm 2:1 330 261-0421 261-0422 261-0423 261-0424

 Csomagolási egység: 5,5 - 12,7 mm-es méretig 100 db/csomag,

14,3 - 25,4 mm-es méretig 50 db/csomag, 28,5 - 38,2 mm-es méretig 20 db/csomag

Leitz fémspirál
rendelési kód termék kód méret osztás szín

305-4911 27706 6 mm 3:1 fekete

305-4912 27707 6 mm 3:1 ezüst

305-4913 27709 8 mm 3:1 fekete

305-4914 27710 8 mm 3:1 ezüst

305-4915 27712 10 mm 3:1 fekete

305-4916 27713 10 mm 3:1 ezüst

305-4917 27715 12 mm 3:1 fekete

305-4918 27716 12 mm 3:1 ezüst

305-4919 27718 14 mm 3:1 fekete

305-4920 27719 14 mm 3:1 ezüst

Csomagolási egység: 100 db/csomag

Leitz műanyag spirál
méret lapszám fehér fekete piros kék

6 mm 25 305-4921 305-4922 305-4923 305-4924

8 mm 45 305-4931 305-4932 305-4933 305-4934

10 mm 65 305-4941 305-4942 305-4943 305-4944

12 mm 105 305-4951 305-4952 305-4953 305-4954

14 mm 120 305-4961 305-4962 305-4963 305-4964

16 mm 145 305-4971 305-4972 305-4973 305-4974

19 mm 180 305-4981 305-4982 – –

22 mm 210 305-4991 305-4992 – –

25 mm 240 305-5001 305-5002 – –

28 mm 270 305-5011 305-5012 – –

32 mm 310 305-5021 305-5022 – –

38 mm 375 305-5031 305-5032 – –

45 mm 440 305-5041 305-5042 – –

51 mm 500 305-5051 305-5052 – –

 Csomagolási egység:  6-16 mm-es méretig 100 db/csomag; 19-51 mm-es méretig 50 db/csomag

A spirálozható lapok száma 

tájékoztató jellegű adat, 70 g/m2

papírfűzés esetére vonatkozik.

A spirálozható lapok száma 

tájékoztató jellegű adat, 70 g/m2

papírfűzés esetére vonatkozik.

A spirálozható lapok száma 

tájékoztató jellegű adat, 70 g/m2

papírfűzés esetére vonatkozik.
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Renz spirál előlap
vastagság méret víztiszta piros sárga zöld füst kék

150μ A4 261-0501 – – – – –

200μ A4 261-0502 261-0516 261-0514 261-0517 261-0518 261-0515

200μ A3 261-0512 – – – – –

300μ A4 261-0503 – – – – –

200μ A4 matt 261-0520 – – – – –

100 ív/csomag

Leitz spirál előlap
vastagság méret átlátszó füst

180μ A4 305-5061 –

200μ A4 305-5060 305-5066

250μ A4 305-5062 –

100 ív/csomag

SilverBall® Chromolux spirál hátlap
vastagság méret fehér

250 gg A4 317-8000

g250 g A3 317-8020

g215 g A4 317-8011

Fényes, mázolt, kiváló karton alapanyagból. 100 ív/csomag

Leitz spirál hátlap
vastagság méret fehér fekete piros kék

215 g A4 fényes 305-5081 – – –

250 g A4 fényes 305-5082 305-5083 305-5085 305-5084

250 g A4 matt 305-5086 305-5089 305-5087 305-5088

100 ív/csomag

Renz spirál hátlap
vastagság méret fehér fekete piros kék zöld szürke elefántcsont

250 gg A4 fényes Chromoluxy – 261-0553 261-0554 261-0555 261-0556 – –
g250 g yA3 fényes Chromolux 261-0584 – – – – – –

250 gg A4 bőrutánzatú 261-0569 261-0570 261-0564 261-0572 261-0566 261-0568 261-0565

g250 g A3 bőrutánzatú 261-0582 261-0583 – – – – –

g300 g A4 matt 261-0562 – – – – – –

100 ív/csomag
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Reco 25 Thermomaster hőkötőgép
rendelési kód típus kapacitás

260-1511 Reco 25 g250 lap / 80 g

• automata indító funkció • 60 másodperc felmelegedési idő • 30 másodperc kötési idő • méret: 330 x 

175 x 105 mm • hangjelzés

Leitz thermoBIND hőkötőgép
rendelési kód típus kapacitás termék kód

305-5194 thermoBIND 300 350 lap  177182

Automata indító funkcióval rendelkezik, 60 másodperc a felmelegedéi ideje és 30 másodperc a doku-

mentum kötési ideje. A kötési folyamat végét egy hanggal jelzi. A hőközőgépbe egyszerre több do-

kumentum is behelyezhető, így a kötési folyamat nagy mértékben lerövidíthető. A megfelelő méretű 

borító kiválasztását a gerincmérő biztosítja. Indulókészlet, beépített hűtőrekesz.

Hőkötő borító, fehér
gerinc méret kötési kapacitás (lap) Leitz Renz

1,5 mm 1-15 305-5201 –

2 mm 10-15 – 261-0726

3 mm 15-30 305-5211 261-0731

4 mm 25-40 305-5221 261-0736

6 mm 40-60 305-5231 261-0741

9 mm 60-80 305-5241 261-0748

12 mm 90-120 – 261-0751

16 mm 120-150 – 261-0758

18 mm 150-170 – 261-0761

21 mm 170-200 – 261-0766

24 mm 200-220 – 261-0771

RENZ: A4 méretű hőkötőborítók átlátszó előlappal és fehér hátlappal, valamint különböző gerincvas-
tagsággal készülnek. Az átlátszó előlap vastagsága 150 mikron. Csomagolási egység: 2 - 6 mm-es mé-
retig 100 db/csomag; 9,12 mm-es méretűek 80 db/csomag; 16 - 24 mm-es méretig 50 db/csomag
LEITZ: Az A4 méretű hátlapok vastagsága 224 g/m, az előlap és hátlap felülete áttetsző műanyag. 
Csomagolási egység: 100 db/doboz

Leitz impressBind 280 könyvkötőgép
rendelési kód termék kód kapcitás

305-5265 73880000 p280 lap

Napi rendszerességgel használható könyvkötőgép, amelynek segítségével a dokumentumokat ki-

váló minőségben, nagyszerű megjelenéssel láthatjuk el. A leggyorsabb kötészeti eljárás, tökéletes 

eredményt nyújt. A dokumentum elkészítésének menete: csak betesszük a papírt a borítóval együtt 

a gépbe, és a kart kétszer lenyomjuk. Lyukasztás és ragasztás nélküli használat. Előre beállítás nem 

szükséges. A gép zöld jelzést mutat, ha jól kötöttük be a dokumentumot. A bekötésre váró dokumen-

tumok vastagsága alapján a gép segítségével a megfelelő méretű borító választható ki. A gép a régi és 

az új borítókkal egyaránt használható. A helytakarékosság jegyében összecsukva tárolható. Köthető 

méret A4, kapacitás 280 lap, maximális borító méret 28 mm.

Könyvkötő borító, fekete
rendelési kód szín gerincvastagság kötési kapacitás termék kód

305-5320 fekete 3,5 mm 35 lap 73900095

305-5321 fekete 7 mm 70 lap 73910095

305-5322 fekete 10,5 mm 105 lap 73920095

305-5323 fekete 14 mm 140 lap 73930095

305-5324 fekete 17,5 mm 175 lap 73940095

305-5325 fekete 21 mm p210 lap 73950095

305-5326 fekete 24,4 mm 244 lap 73960095

305-5327 fekete 28 mm 280 lap 73970095

Szöveghatású, matt, kemény borító • elegáns megjelenést biztosít • A4 méretű • 10 db/doboz
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