
Oferta ważna przy zakupach od 1 lipca do 30 września 2021 r., Pełnym regulamin dostępny na stronie www.fellowes-promotion.com

z bindownicami Fellowes®

POWRÓT DO 
BIURA

Utrzymuje zasilanie i wydajność twoich urządzeń, 
dzięki łatwo dostępnym portom USB  
i bezprzewodowemu modułowi do ładowania

GRATIS 
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Rapido
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Aby odebrać GRATIS ładowarkę indukcyjną Rapido zarejestruj zakup na stronie: www.fellowes-promotion.com

Twórz profesjonalnie wyglądające dokumenty
Twórz profesjonalnie wyglądające dokumenty o wielkości do 500 stron. W ciągu zaledwie kilku minut Twoje raporty, dokumenty 
dotyczące spotkań i konferencji będą wyglądać profesjonalnie. 

Odbierz
Ładowarkę  
indukcyjną Rapido

Bindownica Galaxy 500
SKU 5622001

• Jednorazowo dziurkuje do 28 kartek A4 (80 g) 

• Może oprawiać dokumenty o grubości do 510 arkuszy, maks. średnica grzbietu 51 mm

• Szybka oprawa dużej ilości dokumentów - System Satellite®. Wyjmowana kaseta z platformą 
bindującą umożliwia pracę 2 osobom jednocześnie

• Obustronna dźwignia ułatwia proces dziurkowania, zmniejsza siłę nacisku potrzebną do 
przedziurkowania dużej ilości kartek.

• 3 przyciski dostosowujące linię dziurkowania do formatu dokumentu (A5, A4, Letter).

• Ergonomiczna. Specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym 
systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu

• W zestawie pakiet na 20 opraw

Bindownica elektryczna Galaxy-E 500  
SKU 5622101

• Jednorazowo dziurkuje do 28 kartek A4 (80 g)

• Może oprawiać dokumenty o grubości do 510 arkuszy, maks. średnica grzbietu 51 mm

• Szybka oprawa dużej ilości dokumentów - System Satellite®. Wyjmowana kaseta  
z platformą bindującą umożliwia pracę 2 osobom jednocześnie.

• Ergonomiczna. Specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym 
systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu

• W zestawie pakiet na 20 opraw

Bindownica Pulsar+ 300 
SKU 5627601

• Jednorazowo dziurkuje do 20 kartek A4 (80 g), 

• Może oprawiać dokumenty o grubości do 300 arkuszy, maks. średnica  
grzbietu 38 mm

• Wyśrodkowanie za pomocą suwaka umożliwia dokładne ustawienie linii dziurkowania.

• System dziurkowania pionowego umożliwia niezależne dziurkowanie i nakładanie 
dokumentów na grzbiet, ułatwia wyrównanie dokumentów.

• W zestawie pakiet na 10 opraw

GRATIS


