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МАШИНА за ПОВЪРЗВАНЕ на КНИГИ

и печатни произведетия на Colibri
Това е много иновативна система, която днес намира широко разпространение в цял свят, най-добрата алтернатива
за ръчно подвързване в един процес (в едно-ножица, фолио и залепване ), с оптимално качество, при отлично
съотношение - цена / качество.
Книгите - от всички формати, мигновено за около 20 сек., могат да бъдат подвързани !
Приложима за училища и университети, библиотеки и архиви, музеи, книжарници и т.н.
Дава сигурна и устойчива защита от прах, съхранява ценни книги, документи, архиви, на учебници, речници,
антологии, романи, списания, вестници, снимки, чертежи, рисунки и т.н.
Прозрачните и цветни подвързии са изключително тънки - но здрави ( осигуряват много добра защита от
надраскване ), меки, без опасност за децата, идеални за детските и училищни книги.
Те са екологично чисти - абсолютно свободни от вредни вещества, 100 % рециклируеми, EU/ EC сертифицирани,
реверсивни (могат да бъдат отстранени по всяко време, без да оставят следи и повторно използвани, като следим
за съответния размер книга).
Материалът от който са изработени подвързиите е успешно тестван и издържал PES (тест за фотографска активност)
на Roche's Institute of Technology
Също се предлага предварително готовата „ Copri Maxi подвързия“ , за подвързване на тетрадки, бележници и
книжки във формати DIN A5 и DIN A4.
Вътрешните стени на пликовете не лепнат, което позволява изключително плътното опаковане на материалите за
архивиране.
модел e-Leonardo
56 x 41 x 9 см., тегло

Изберете
подходящата
CoLibrì
подвързия и поставете корицата на
книгата.

модел e – DaVinci
71x 44 x 9 см., тегло

Поставете подвързията в слота и
натиснете START: e-Leonardo
активира осезателя, плъзга се
надолу, реже и заварява напълно
автоматично
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Сега поставете задната корица в
подвързията, поставете я и
натиснете СТАРТ. Готово, това
е!

ПОДВЪРЗИИ



Ракел от бук

лв.
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Пликове
A 4 50 бр.
A 3 50 бр.
A 2 25 бр.
A 1 25 бр.
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