
SUPERPROM
OCJA

ZOBACZ

w trzech opcjach

Wyprodukowano 
w Polsce

SYSTEM OPRAW OPUS

promocja
limitowana

5 
sekund

Tyle zajmie Ci oprawa
profesjonalnej dokumentacji

w każdym biurze!

NOWOŚĆ!

Easy line



To proste! 
EASY COVER to nowe okładki biurowe, to doskonała alternatywa 
dla tradycyjnych opraw. Dokumentacja jest elegancka, praktyczna
i trwała. Bez kleju i dziurkowania! 

Zobacz tabelę porównawczą okładek 
EASY COVER (przezroczystych i satynowych):

dokumentacje przetargowe
oferty produktowe

cenniki, kosztorysy
materiały konferencyjne

dokumenty wojskowe
raporty policyjne 

prace naukowe
akta notarialne

instrukcje obsługi
i wiele innych...

Co oprawisz?

5 KOLORÓW:
biały, czarny, niebieski, czerwony, srebrny

Nadasz dokumentom różny wygląd i charakter!

2 RODZAJE WYKOŃCZEŃ:
przezroczyste i satynowe

Pierwsza strona jest od razu widoczna!
METALOWY GRZBIET
Mocny zacisk zapewnia,
że żadna kartka nie wypadnie!

6 ROZMIARÓW
Oprawisz od kilku

do 120 kartek!

LASEROWE 
ZNAKOWANIE

Możesz zamówić okładki
personalizowane!

OKŁADKI Z BIGIEM
Dzięki laserowemu nacięciu EASY OPEN 

łatwo otworzysz każdą dokumentację!

rozmiar kanału 1,5 3 5 7 10 13 MIX (1,5-7)

maks. oprawia (kartek)1 15 30 40 70 90 120 15-70

opakowanie2 (szt.) 50 40 40 40 30 30 50

cena 
katalogowa

przezrocz. 199,00 166,40 180,80 188,00 152,10 152,10
234,74

satynowe 188,00 157,60 171,20 178,00 143,40 143,40

cena 
promocyjna

przezrocz. 169,15 141,44 153,68 159,80 129,28 129,28
199,53

satynowe 159,80 133,96 145,52 151,30 121,89 121,89
1 próby wykonano  na papierze 80 g/m2

2 towar sprzedajemy tylko w pełnych opakowaniach

UWAGA! 
Wszystkie ceny podane w ulotce są cenami NETTO

15 % 

rabatu na okładki 

EASY COVER



Najszybszy sposób oprawy dokumentów. Rewelacyjna metoda
na nowoczesną prezentację Twojej firmy. EASY 120!

WSKAŹNIK 
DOBORU 

OKŁADKI
Pomaga wybrać 

odpowiedni rozmiar

SUPERPROM
OCJA w trzech opcjach

5 
sekund

Teraz bindownica EASY 120 
w jednej z 3 opcji:

w niższej cenie 820 zł, lub z bonem 
Sodexo o wartości 150 zł 

albo z ekspresem do kawy.

ZOBACZ FILM

RĘCZNA OBSŁUGA
Nie wymaga zasilania.

MAŁE GABARYTY
Bindownicę zmieścisz

nawet na niewielkim biurku!

SOLIDNA KONSTRUKCJA
Bindownica w całości wykonana z metalu
posłuży Ci przez długi czas!SZCZELINA BINDUJĄCA

Nacisk o sile 3 ton 
gwarantuje mocną oprawę!

URZĄDZENIE KOMPAKTOWE
Dokumenty oprawisz w okładki 
miękkie lub twarde!

Bindownica
Easy 120
cena katalogowa: 
995,-

zgłoszono
patent

kanał i szczelina bindująca

Wyprodukowano 
w Polsce

SYSTEM OPRAW OPUS



SUPERPROM
OCJA

SYSTEM OPRAW OPUSChcesz więcej? 
Bindownica EASY 120 umożliwia również wykonanie oprawy
w twardych okładkach z naszej oferty.

twarde okładki z okleiną
szeroki wybór kolorów

O. HARD COVER

twarde okładki indywidualne
twarda oprawa z nabłyszczeniem,
okienkiem lub zaprojektowaną okleiną

O. HARD COVER PERSONAL

Twój dostawca:

Organizatorem promocji jest OPUS Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Promocja trwa od 20.11.2017 r. do wyczerpania zapasów. Promocja jest skierowana do podmiotów gospodarczych. Zakupione w ramach niniejszej promocji 
urządzenia i materiały eksploatacyjne nie podlegają zwrotowi. Do bindownicy „EASY 120” zakupionej w promocji można wybrać bon SODEXO w wysokości 150 zł albo ekspres do kawy albo niższą cenę: 820,00zł netto. Klienci, którzy 

dokonali promocyjnego zakupu bindownicy „EASY 120”, uprawnieni są w okresie trwania promocji do nabycia okładek „EASY COVER” w obniżonej cenie. Dostawa gadżetu lub bonów Sodexo do 7 dni roboczych. Niniejsza ulotka promocyjna 
nie jest ofertą handlową i nie może być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Gratis w promocji może się nieznacznie różnić od zamieszczonego w gazetce. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany oferty bez podania przyczyny.

promocja
limitowana

okładki z kieszenią laminacyjną
twarda oprawa z własnym projektem

O. Pouch COVER


