
Dla domu i biura

Po prostu doskonałe rezultaty!



UŁATWIAMY
PRACĘ
Od prawie wieku, dwie solidne marki Novus i DAHLE uznawane są za 
produkty pomagające w bardziej komfortowej i wydajnej pracy. Jako 
międzynarodowo zorientowana i zarządzana przez ludzi z tradycją 
firma, skupiamy się na konwencjonalnych niemieckich standardach 
połączonych z najnowszymi technologiami: innowacyjny dla użytkown-
ika, tradycyjny pod względem potwierdzonej jakości i trwałości.

Jako eksperci balansu pracy w domiu i biurze, prezentujemy szeroki 
wybór wysokiej jakości produktów, które będą doskonałymi asystenta-
mi w  codziennej pracy zawodowej lub rekreacyjnej jak krafting, cięcie, 
zszywanie, dziurkowanie, czy niszczenie.

Nasza misja: czynić pracę łatwiejszą!

Produkty dla domu i biura prezentowane w katalogu 
są częścią większego asortymentu. Zobacz więcej na:
www.novus-dahle.com

2 3

D
Ah

le
N

o
vU

s

AkcesoriaZestawy

DziurkaczeZszywacze

Niszczarki

Przyrządy do cięcia Na konferencję i do biura

Urządzenia do cięcia

8884

7658

04 18

30 40



4 5

Niszczarki



6 7

N
Is

ZC
ZA

RK
I

N
Is

ZC
ZA

RK
I

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7

ODPOWIEDNIA
WIELKOŚĆ
PoJeMNIKA NA 
ŚCINKI Dopasuj do swojego 

użytku!

Miejsce użytkowania

Przy Twoim biurku, 
podczas pracy 
zdalnej lub do 
użytku osobistego

Do małego biura lub 
użytku okazjonalnego

Do średnich biur lub 
częstego użytkowania

Do większych biur 
lub bardzo częstego 
użytkowania

Do 40 litrów 25 - 100 litrów 40 - 160 litrów Do 190 litrów

Użytkownicy

4 - 7
osób

1 - 3
osoby

8 - 12
osób

> 12
osób

Zalecana wielkość pojemnika na ścinki

Dopasuj według wrażliwości 
niszczonych danych!

ODPOWIEDNIE
ZABeZPIeCZeNIe

Nie masz pewności, który poziom bezpieczeństwa będzie odpowiedni 
do niszczenia Twoich danych? DIN 66399 (ISO/IEC 21964) określa siedem 

poziomów bezpieczeństwa niszczenia dokumentów przy użyciu niszczarek. 

Żelazna zasada: im wyższa liczba znajduje się przy P, tym mniejsze 
wymiary ścinek i mniejsza szansa na odzyskanie informacji. 

Odpowiedni poziom bezpieczeństwa powinien być dostosowany 
do danych, które chcesz zniszczyć: im bardziej wrażliwe dane, 

tym wyższy rekomendowany poziom bezpieczeństwa. 

Rekomendowany poziom zabezpieczenia

Rodzaj cięcia

Ogólne dane 
niezawierające 
osobistych 
informacji, np. 
katalogi, 
broszury

Dane 
wewnętrzne, 
instrukcje 
generalne lub 
formalne

Prywatne 
dane, listy lub 
dokumenty 
zawierające 
dane adresowe

Wrażliwe i 
poufne dane, 
informacje kont 
bankowych lub 
umowa o pracę

Bardzo wrażliwe 
dane, raporty 
medyczne lub 
dokumenty 
firmowych 
danych

Bardzo 
wrażliwe dane 
z wytycznymi 
zachowania 
bezpieczeństwa, 
dokumenty 
badawczo - 
rozwojowe

Ściśle poufne 
dane np. z 
agencji tajnych 
służb

Rodzaj niszczonych danych

Zobacz nasze niszczarki kategorii ToP seCReT z poziomami bezpieczeństwa P-6 i P-7 na 222.dahle-office.com/pl/niszczarki
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* Maksymalna liczba niszczonych jednorazowo arkuszy w następujących warunkach: nowe lub świeżo naoliwione cylindry tnące, zimny silnik, 
zasilanie napięciem znamionowym o częstotliwości znamionowej (230V/50Hz; 120V/60Hz). Odstępstwa mogą doprowadzić do zmniejszonej 
wydajności wyrażonej w liczbie kartek i głośniejszej pracy. Kartki są pobierane przez niszczarkę na środku i wzdłuż pod kątem 90 stopni.

DAHLE PaperSAFE® 60

•	 Kompaktowa niszczarka dokumentów do domu  
i małego biura, poziom bezpieczeństwa P-2

•	 Eksploatacja niewymagająca olejowania i konserwacji
•	 Praktyczna funkcja automatyczny start-stop dla szybkiej 

gotowości i bezpiecznego użycia

•	 Wygodna funkcja przejścia i powrotu do sterowania 
ręcznego

•	 Zabezpieczenie przed przegrzaniem
•	 Zdejmowany element górny

Nazwa produktu DAHLE PaperSAFE® 60

Wydajność cięcia (80g/sqm)* 0 - 6 arkuszy

Szerokość szczeliny wlotowej w mm 220

Szerokość odpadu (w mm) 6,0

Poziomy bezpieczeństwa P-2/T-2/E-2

Niszczy karty P

Wielkość pojemnika (w l) 11

Głośność (db) 70

Moc (W) 130

Waga netto (kg) 1,65

Prędkość (m/min) 6

Wymiary H x W x D (w mm) 320 x 315 x 161
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DAHLE PaperSAFE® 100, 120, 140

•	 Kompaktowa niszczarka dokumentów do domu  
i małego biura, poziom bezpieczeństwa P-4

•	 Eksploatacja niewymagająca olejowania i konserwacji
•	 Wyjątkowo drobne ścinki zapewniają optymalne  

wykorzystanie pojemnika
•	 Automatyczny start-stop dzięki zintegrowanej komórce
•	 Wygodna funkcja przejścia i powrotu do sterowania 

ręcznego
•	 Automatyczne wyłączenie urządzenia
•	 Optyczny wskaźnik napełnienia kosza
•	 Optyczny wskaźnik przeciążenia
•	 Zdejmowany element górny

Nazwa produktu DAHLE PaperSAFE® 100 DAHLE PaperSAFE® 120 DAHLE PaperSAFE® 140

Wydajność cięcia (80g/sqm)* 0 - 5 arkuszy 0 - 8 arkuszy 0 - 10 arkuszy

Szerokość szczeliny wlotowej w mm 220 220 220

Szerokość odpadu (w mm) 5,0 x 18,0 5,0 x 18,0 5,0 x 18,0

Poziomy bezpieczeństwa P-4/F-1/T-4/E-3 P-4/F-1/T-4/E-3 P-4/F-1/T-4/E-3

Niszczy karty P P P

Niszczy spinacze - P P

Wielkość pojemnika (w l) 12 12 12

Głośność (db) 70 65 65

Moc (W) 150 205 220

Waga netto (kg) 4 4,5 4,8

Prędkość (m/min) 3 3,5 3,5

Wymiary H x W x D (w mm) 366 x 347 x 217 366 x 347 x 217 366 x 347 x 217

8 9
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DAHLE PaperSAFE® 240, 260, 380

•	 Praktyczna niszczarka dokumentów do domu i małego 
biura, poziom bezpieczeństwa P-4

•	 Funkcja niszczenia pozostałych arkuszy przy pełnym 
pojemniku na ścinki zapewniająca szczególne bezpiec-
zeństwo niszczenia danych

•	 Eksploatacja niewymagająca olejowania i konserwacji
•	 Wyjątkowo drobne ścinki zapewniają optymalne  

wykorzystanie pojemnika
•	 Przyjazna dla środowiska segregacja odpadów dzięki 

oddzielnym pojemnikom na płyty CD, DVD i karty

•	 Wysuwany pojemnik na odpady
•	 Energooszczędny tryb gotowości
•	 Natychmiastowa dostępność i bezpieczne użytkowanie 

dzięki zintegrowanej komórce z funkcją start/stop
•	 Mechanizm automatycznego cofania papieru
•	 Wygodna funkcja przejścia i powrotu do sterowania 

ręcznego
•	 Automatyczne wyłączenie urządzenia
•	 Optyczny wskaźnik poziomu napełnienia kosza
•	 Optyczny wskaźnik przeciążenia

Nazwa produktu DAHLE PaperSAFE® 240 DAHLE PaperSAFE® 260 DAHLE PaperSAFE® 380

Wydajność cięcia (80g/sqm)* 0 - 10 arkuszy 0 - 12 arkuszy 0 - 15 arkuszy

Szerokość szczeliny wlotowej w mm 224 224 224

Szerokość odpadu (w mm) 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0

Poziomy bezpieczeństwa P-4/F-1/O-1/T-4/E-3 P-4/F-1/O-1/T-4/E-3 P-4/F-1/O-1/T-4/E-3

Niszczy CDs/DVDs P P P

Niszczy karty P P P

Niszczy spinacze P P P

Wielkość pojemnika (w l) 25 25 25

Głośność (db) 65 60 60

Moc (W) 260 320 350

Waga netto (kg) 9 10,5 13

Prędkość (m/min) 3 3 2,8

Wymiary H x W x D (w mm) 545 x 443 x 273 545 x 443 x 273 545 x 443 x 273
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DAHLE PaperSAFE® 420

•	 Bezpieczna niszczarka dokumentów do domu i małego 
biura, poziom bezpieczeństwa P-5

•	 Funkcja niszczenia pozostałych arkuszy przy pełnym 
pojemniku na ścinki zapewniająca szczególne 
bezpieczeństwo niszczenia danych.

•	 Wyjątkowo drobne ścinki zapewniają optymalne  
wykorzystanie pojemnika

•	 Przyjazna dla środowiska segregacja odpadów dzięki 
oddzielnym pojemnikom na płyty CD, DVD i karty.

•	 Wysuwany pojemnik na odpady

•	 Energooszczędny tryb gotowości
•	 Natychmiastowa dostępność i bezpieczne użytkowanie 

dzięki zintegrowanej komórce z funkcją start/stop
•	 Mechanizm automatycznego cofania papieru
•	 Wygodna funkcja przejścia i powrotu do sterowania 

ręcznego
•	 Automatyczne wyłączenie urządzenia
•	 Optyczny wskaźnik poziomu napełnienia kosza
•	 Optyczny wskaźnik przeciązenia

Nazwa produktu DAHLE PaperSAFE® 420

Wydajność cięcia (80g/sqm)* 0 - 10 arkuszy

Szerokość szczeliny wlotowej w mm 224

Szerokość odpadu (w mm) 2,0 x 15,0

Poziomy bezpieczeństwa P-5/F-2/O-1/T-5/E-4

Niszczy CDs/DVDs P

Niszczy karty P

Wielkość pojemnika (w l) 25

Głośność (db) 60

Moc (W) 350

Waga netto (kg) 13

Prędkość (m/min) 2,5

Wymiary H x W x D (w mm) 545 x 443 x 273

10 11
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DAHLE ShredMATIC® 90

•	 Inteligentna niszczarka dokumentów do domu i małego 
biura, poziom bezpieczeństwa P-4

•	 Automatyczny podajnik papieru niszczący jednorazowo 
do 90 arkuszy (80g/sqm)

•	 Eksploatacja niewymagająca olejowania i konserwacji
•	 Wyjątkowo drobne ścinki zapewniają optymalne  

wykorzystanie pojemnika
•	 Wysuwany pojemnik na odpady
•	 Natychmiastowa dostępność i bezpieczne użytkowanie 

dzięki zintegrowanej komórce z funkcją start/stop
•	 Mechanizm automatycznego cofania papieru
•	 Wygodna funkcja przejścia i powrotu do sterowania 

ręcznego
•	 Automatyczne wyłączenie urządzenia w momencie 

pełnego kosza lub otwartych drzwi
•	 Optyczny wskaźnik napełnienia kosza
•	 Optyczny wskaźnik przeciążenia

Nazwa produktu DAHLE ShredMATIC® 90

Wydajność cięcia (80g/sqm)* 1 - 90 arkuszy

Szerokość otworu wlotowego w mm 222

Szerokość odpadu (w mm) 4,0 x 12,0

Poziomy bezpieczeństwa P-4/F-1/T-4/E-3

Niszczy karty P

Niszczy spinacze P

Wielkość pojemnika (w l) 23

Głośność (db) 62

Moc (W) 240

Waga netto (kg) 9

Prędkość (m/min) 1,8

Wymiary H x W x D (w mm) 506 x 367 x 263
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DAHLE ShredMATIC® 150

•	 Inteligentna niszczarka dokumentów do domu i małego 
biura, poziom bezpieczeństwa P-4

•	 Automatyczny podajnik papieru niszczący jednorazowo 
do 150 arkuszy (80g/sqm)

•	 Eksploatacja niewymagająca olejowania i konserwacji
•	 Wyjątkowo drobne ścinki zapewniają optymalne  

wykorzystanie pojemnika
•	 Wysuwany pojemnik na odpady
•	 Natychmiastowa dostępność i bezpieczne użytkowanie 

dzięki zintegrowanej komórce z funkcją start/stop
•	 Mechanizm automatycznego cofania papieru
•	 Wygodna funkcja przejścia i powrotu do sterowania 

ręcznego
•	 Automatyczne wyłączenie urządzenia w momencie 

pełnego kosza lub otwartych drzwi
•	 Optyczny wskaźnik napełnienia kosza
•	 Optyczny wskaźnik przeciążenia

Nazwa produktu DAHLE ShredMATIC® 150

Wydajność cięcia (80g/sqm)* 0 - 150 arkuszy

Szerokość szczeliny wlotowej w mm 220

Wielkość odpadu (w mm) 4,0 x 12,0

Poziomy bezpieczeństwa P-4/F-1/T-4/E-3

Niszczy karty P

Niszczy spinacze P

Wielkość pojemnika (w l) 25

Głośność (db) 60

Moc (W) 180

Waga netto (kg) 9,5

Prędkość (m/min) 1,8

Wymiary H x W x D (w mm) 537 x 354 x 298

12 13



DAHLE ShredMATIC® 300

•	 Wydajna niszczarka dokumentów do domu i małego 
biura, poziom bezpieczeństwa P-4

•	 Automatyczny podajnik papieru niszczący jednorazo-
wo do 300 arkuszy (80 sqm), możliwość zablokowania 
pojemnika

•	 Eksploatacja niewymagająca olejowania i konserwacji
•	 Automatyczne wyłączenie po 30 minutach bezczynności
•	 Natychmiastowa dostępność i bezpieczne użytkowanie 

dzięki zintegrowanej komórce z funkcją start/stop
•	 Automatyczne cofanie papieru usuwa jego nadmiar
•	 Wygodna funkcja przejścia i powrotu do sterowania 

ręcznego
•	 Automatyczne wyłączenie urządzenia w momencie 

pełnego kosza lub otwartych drzwi
•	 Optyczny wskaźnik napełnienia kosza

Nazwa produktu DAHLE ShredMATIC® 300

Wydajność cięcia (80g/sqm)* 14 - 300 arkuszy

Szerokość otworu wlotowego w mm 220

Szerokość odpadu (w mm) 4,0 x 15,0

Poziomy bezpieczeństwa P-4/F-1/O-3/T-4/E-3

Niszczy CD/DVD P

Niszczy karty P

Niszczy spinacze P

Wielkość pojemnika (w l) 40

Głośność (db) 60

Moc (W) 650

Waga netto (kg) 18,5

Prędkość (m/min) 2,5

Wymiary H x W x D (w mm) 642 x 432 x 355

DAHLE 306, 310

•	 Profesjonalna niszczarka dokumentów z ręcznym  
podajnikiem papieru, poziom bezpieczeństwa P-3

•	 Eksploatacja niewymagająca olejowania i konserwacji
•	 Przyjazna dla środowiska segregacja odpadów dzięki 

oddzielnym pojemnikom na płyty CD
•	 Wysuwany pojemnik na ścinki
•	 Intuicyjny, komfortowy panel sterowania
•	 Automatyczne wyłączenie po 30 minutach bezczynności
•	 Natychmiastowa dostępność i bezpieczne użytkowanie 

dzięki zintegrowanej komórce z funkcją start/stop
•	 Automatyczne cofanie papieru usuwa jego nadmiar
•	 Wygodna funkcja przejścia i powrotu do sterowania 

ręcznego
•	 Automatyczne wyłączenie urządzenia w momencie 

pełnego kosza lub otwartych drzwi
•	 Optyczny wskaźnik napełnienia kosza
•	 Bardzo cicha praca urządzenia

Nazwa produktu DAHLE 306 DAHLE 310

Wydajność cięcia (80g/sqm)* 18 - 20 arkuszy 18 - 20 arkuszy

Szerokość otworu wlotowego w mm 260 260

Szerokość odpadu (w mm) 5,0 x 50,0 5,0 x 50,0

Poziomy bezpieczeństwa P-3/O-3/T-3/E-2 P-3/O-3/T-3/E-2

Niszczy CD/DVD P P

Niszczy karty P P

Niszczy spinacze P P

Wielkość pojemnika (w l) 60 100

Głośność (db) 46 52

Moc (W) 650 650

Waga netto (kg) 39 41

Prędkość (m/min) 4,5 4,5

Wymiary H x W x D (w mm) 865 x 545 x 435 944 x 545 x 435

Model z filtrem i automatycznym olejiwaniem DAHLE 306air - 51310 DAHLE 310air - 51410
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DAHLE 406, 410, 414, 416

•	 Profesjonalna niszczarka dokumentów z ręcznym podaj-
nikiem papieru, poziom bezpieczeństwa P-4

•	 Eksploatacja niewymagająca olejowania i konserwacji
•	 Przyjazna dla środowiska segregacja odpadów dzięki 

oddzielnym pojemnikom na płyty CD
•	 Wysuwany pojemnik na ścinki
•	 Intuicyjny, komfortowy panel sterowania
•	 Automatyczne wyłączenie po 30 minutach bezczynności
•	 Natychmiastowa dostępność i bezpieczne użytkowanie 

dzięki zintegrowanej komórce z funkcją start/stop
•	 Automatyczne cofanie papieru usuwa jego nadmiar
•	 Wygodna funkcja przejścia i powrotu do sterowania 

ręcznego
•	 Automatyczne wyłączenie urządzenie w momencie 

pełnego kosza lub otwartych drzwi
•	 Optyczny wskaźnik napełnienia kosza
•	 Bardzo cicha praca urządzenia

Nazwa produktu DAHLE 406 DAHLE 410 DAHLE 414 DAHLE 416

Wydajność cięcia (80g/sqm)* 15 - 17 arkuszy 15 - 17 arkuszy 24 - 26 arkuszy 18 - 20 arkuszy

Szerokość szczeliny wlotowej  
w mm 260 260 310 400

Szerokość odpadu (w mm) 4,0 x 40,0 4,0 x 40,0 4,0 x 40,0 4,0 x 40,0

Poziomy bezpieczeństwa P-4/F-1/O-3/T-4/E-3 P-4/F-1/O-3/T-4/E-3 P-4/F-1/O-3/T-4/E-3 P-4/F-1/O-3/T-4/E-3

Niszczy CD/DVD P P P P

Niszczy karty P P P P

Niszczy spinacze P P P P

Wielkość pojemnika (w l) 60 100 140 160

Głośność (db) 46 52 52 52

Moc (W) 650 650 900 900

Waga netto (kg) 43 45 64 68,5

Prędkość (m/min) 4,5 4,5 4,7 5,7

Wymiary H x W x D (w mm) 865 x 545 x 435 944 x 545 x 435 890 x 734 x 511 960 x 734 x 511

Model z filtrem i automatycznym 
olejowaniem

DAHLE 406air 
- 51314

DAHLE 410air 
- 51414

DAHLE 414air 
- 51514

DAHLE 416air 
- 51564

DAHLE 506, 510, 514, 516

•	 Profesjonalna niszczarka dokumentów z ręcznym  
podajnikiem papieru, poziom bezpieczeństwa P-5

•	 Wysuwany pojemnik na ścinki
•	 Intuicyjny, komfortowy panel sterowania
•	 Automatyczne wyłączenie po 30 minutach bezczynności
•	 Natychmiastowa dostępność i bezpieczne użytkowanie 

dzięki zintegrowanej komórce z funkcją start/stop
•	 Automatyczne cofanie papieru usuwa jego nadmiar

•	 Wygodna funkcja przejścia i powrotu do sterowania 
ręcznego

•	 Automatyczne wyłączenie urządzenia w momencie 
pełnego kosza lub otwartych drzwi

•	 Optyczny wskaźnik napelnienia kosza
•	 Bardzo cicha praca urządzenia
•	 Przyjazna dla środowiska segregacja odpadów dzięki 

oddzielnym pojemnikom na płyty CD

Nazwa produktu DAHLE 506 DAHLE 510 DAHLE 514 DAHLE 516

Wydajność cięcia (80g/sqm)* 11 - 13 arkuszy 11 - 13 arkuszy 17 - 19 arkuszy 13 - 15 arkuszy

Szerokość szczeliny wlotowej  
w mm 260 260 310 400

Szerokość odpadu (w mm) 2,0 x 15,0 2,0 x 15,0 2,0 x 15,0 2,0 x 15,0

Poziomy bezpieczeńśtwa P-5/F-2/T-5/E-4 P-5/F-2/T-5/E-4 P-5/F-2/O-4/T-5/E-4 P-5/F-2/O-4/T-5/E-4

Zawiera olej w ml 50 50 50

Niszczy CD/DVD - - P P

Niszczy karty P P P P

Niszczy spinacze P P P P

Wielkość pojemnika (w l) 60 100 140 160

Głośność (db) 46 53 53 53

Moc (W) 650 650 900 900

Waga netto (kg) 44 46 68,5 75

Prędkość (m/min) 4,4 4,4 4,8 5,6

Wymiary H x W x D (in mm) 865 x 545 x 435 944 x 545 x 435 890 x 734 x 511 960 x 734 x 511

Model with fine dust filter and 
automatic oiler

DAHLE 506air 
- 51322

DAHLE 510air 
- 51422

DAHLE 514air 
- 51522

DAHLE 516air 
- 51572
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Gilotyny i trymery
Dopasuj do wielkości ciętych arkuszy!

ODPOWIEDNIE
URZĄDZeNIe Do CIĘCIA

•	 Cięcie mniejszych ilości papieru, 
precyzyjnie i bez szarpnięć

•	 Wyjątkowo bezpieczna dzięki 
zamkniętej głowicy tnącej

•	 Obudź w sobie kreatywność: trymer 
pozwala na zamontowanie głowic 
do cięcia, perforacji i cięcia falistego

•	 Precyzyjne cięcie większych grubości 
arkuszy przy lekkim użyciu siły

•	 Szeroki wachlarz innych materiałów 
możliwych do cięcia

•	 Unikalna automatyczna osłona 
ostrza opatentowana w DAHLE

•	 Cięcie całych ryz papieru
•	 Przecina do 800 arkuszy
•	 Idealne do użytku przemysłowego, 

na przykład w drukarniach

Trymery

Gilotyny

Gilotyny PRo
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DAHLE 507, 508 (3cia generacja)

•	 Kompaktowy trymer do użytku hobbystycznego 
•	 Stabilny, metalowy blat z antypoślizgową, gumową 

podstawą 
•	 Pomocne linie popularnych formatów i kątów cięcia 

naniesione na blat zdecydowanie ułatwiają pracę
•	 Samostrzący się nóż krążkowy w zamkniętej obudowie z 

wysokiej jakości tworzywa sztucznego
•	 Dolny nóż z wysokiej jakości stali

•	 Automatyczny docisk ciętego materiału
•	 Dwie listwy ze skalą mm do uzyskania idealnych prosto-

padłych cięć
•	 Łatwa wymiana głowicy
•	 Możliwość doposażenia w zestaw głowic do  

kreatywnego cięcia (perforacja, nieregularna fala i 
zygzak)

Nazwa produktu 507 508 

Format (DIN) A4 A3

Wysokość cięcia (mm) 0,8 0,6

Wydajność cięcia (arkusze A4 80 gsm)* 8 6

Rozmiar blatu (wymiary zewnętrzne) (mm) 449 x 208 589 x 208

Waga (kg) 1 1,3

Opcjonalny zestaw kreatywny DAHLE 980 DAHLE 981

TR
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DAHLE 550, 552, 554, 556, 558 (3cia generacja)

•	 Profesjonalny trymer do użytku codziennego
•	 Stabilny, metalowy blat z antypoślizgową, gumową 

podstawą
•	 Pomocne linie popularnych formatów i kątów cięcia 

naniesione na blat zdecydowanie ułatwiają pracę
•	 Podwójny drążek prowadzący zapewnia precyzyjne 

cięcie
•	 Samoostrzący się nóż krążkowy w zamkniętej obudowie 

z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
•	 Wysokiej jakości dolny nóż z utwardzanej stali
•	 Automatyczny docisk ciętego materiału
•	 Dwie listwy ze skalą w mm
•	 Nakładka kątowa oraz regulowany ogranicznik tylny 

pozwalający szybko dopasować format i może być  
mocowany na obu listwach

•	 Konstrukcja pozwala na ustawienie w pozycji stojącej

Nazwa produktu 550 552 554 556 558

Format (DIN) A4 A3 A2 A1 A0

Wysokość cięcia (mm) 2 2 2 1 0,7

Rozmiar blatu (arkusze A4  
80 gsm)* 20 20 20 10 7

Rozmiar blatu (wymiary  
zewnętrzne) (mm) 580 x 395 730 x 395 940 x 395 1.180 x 395 1.520 x 395

Waga (kg) 3,4 4,1 5,2 6,4 8

* Podana wydajność urządzenia do cięcia liczona w liczbie arkuszy dotyczy papieru o gramaturze 80 gsm i zależy od właściwości, gatunku i jakości 
papieru. Wszystkie dane opierają się na założeniu 10 arkuszy = 1 mm wysokości cięcia i mogą być jedynie ogólną pomocą przy wyborze urządzenia..
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DAHLE 502

•	 Kompaktowa gilotyna do użytku hobbystycznego
•	 Solidna metalowa podstawa z zaokrąglonymi rogami i 

antypoślizgowymi nogami zapewnia stabilność
•	 Praktyczne uchwyty ułatwiają przenoszenie gilotyny
•	 Pomocne linie z podziałką w mm wzdłuż linii cięcia 

ułatwiają wyrównanie materiału

•	 Ergonomiczny uchwyt ostrza
•	 Górne ostrze ze stali hartowanej
•	 Dolne ostrze ze stali
•	 Ręczny docisk gwarantuje położenie materiału podczas 

cięcia
•	 Dwie listwy ze skalą w mm do precyzyjnego cięcia 90°

Nazwa produktu 502

Format (DIN) A4

Wysokość cięcia (mm) 0,8

Wydajność cięcia (arkusze A4 80 gsm)* 8

Rozmiar blatu (wymiary całkowite) (mm) 420 x 175

Waga (kg) 1,5

DAHLE 533, 534

•	 Kompaktowa gilotyna do użytku hobbystycznego
•	 Solidna metalowa podstawa z zaokrąglonymi rogami i 

antypoślizgowymi nogami zapewnia stabilność
•	 Praktyczne uchwyty ułatwiają przenoszenie gilotyny
•	 Pomocne linie z podziałką w mm wzdłuż linii cięcia 

ułatwiają wyrównanie materiału
•	 Ergonomiczny uchwyt ostrza
•	 Górne ostrze z wysokiej jakości szlifowanej i hartowanej 

stali Solingen, przykręcone do stalowego uchwytu
•	 Dolne ostrze z hartowanej i szlifowanej stali Solingen
•	 Ręczny docisk materiału ze zintegrowaną ochroną  

palców gwarantuje położenie materiału podczas cięcia
•	 Dwie listwy ze skalą w mm do precyzyjnego cięcia 90° 
•	 Wyposażony w regulowany ogranicznik tylny  

pozwalający szybko dopasować format i może być  
mocowany na obu listwach

Nazwa produktu 533 534

Format (DIN) A4 A3

Wysokość cięcia (mm) 1,5 1,5

Wydajność cięcia (arkusze A4 80 gsm)* 15 15

Rozmiar blatu (wymiary zewnętrzne) (mm) 443 x 285 569 x 285

Waga (kg) 3,9 4,9
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DAHLE 561

•	 Profesjonalna gilotyna do codziennego użytku
•	 Solidna, metalowa podstawa z zaokrąglonymi rogami i 

antypoślizgowymi nogami zapewnia stabilność
•	 Praktyczne uchwyty ułatwiają przenoszenie gilotyny
•	 Pomocne linie z podziałką w mm wzdłuż linii cięcia 

ułatwiają wyrównanie materiału
•	 Ergonomiczny uchwyt ostrza
•	 Górne ostrze z wysokiej jakości szlifowanej i hartowanej 

stali Solingen, nadające się do ponownego ostrzenia, 
przykręcone do stalowego uchwytu

•	 Dolne ostrze z hartowanej i szlifowanej stali Solingen
•	 Automatyczna osłona ostrza gwarantuje  

bezpieczeństwo i widoczność materiału podczas cięcia
•	 Automatyczny docisk dla stałego położenia materiału
•	 Dwie listwy ze skalą w mm do precyzyjnego cięcia 90°
•	 Wyposażona w regulowany ogranicznik tylny  

pozwalający szybko dopasować format i może być  
mocowany na obu listwach

Nazwa produktu 561

Format (DIN) A4

Wysokość cięcia (mm) 3,5

Wydajność cięcia (arkusze A4 80 gsm)* 35

Rozmiar blatu (wymiary całkowite) (mm) 440 x 265

Waga (kg) 6,1



DAHLE 867

•	 Profesjonalna gilotyna do codziennego użytku
•	 Solidna metalowa podstawa z zaokrąglonymi rogami i 

antypoślizgowymi nogami zapewnia stabilność
•	 Praktyczne uchwyty ułatwiają przenoszenie gilotyny
•	 Pomocne linie z podziałką w mm wzdłuż linii cięcia 

ułatwiają wyrównanie materiału
•	 Ergonomiczny uchwyt ostrza
•	 Górne ostrze z wysokiej jakości szlifowanej i hartowanej 

stali Solingen, nadające się do ponownego ostrzenia, 
przykręcone do stalowego uchwytu

•	 Dolne ostrze z hartowanej i szlifowanej stali Solingen

•	 Automatyczna osłona ostrza gwarantuje  
bezpieczeństwo i widoczność materiału podczas cięcia

•	 Automatyczny docisk ustawia materiał  w stałej pozycji, 
a w przypadku materiału delikatnego możliwe  
ustawienie docisku ręćznie

•	 Dwie listwy ze skalą w mm do precyzyjnego cięcia 90°
•	 Wyposażona w regulowany ogranicznik tylny  

pozwalający szybko dopasować format i może być  
mocowany na obu listwach oraz dodatkowym stole

•	 Wąskie prowadnice w stole zapobiegają wypadaniu 
arkuszy

•	 Szeroki wybór akcesoriów dodatkowych

Nazwa produktu 867

Format (DIN) A3

Wysokość cięcia (mm) 3,5

Wydajność cięcia (arkusze A4 80 gsm)* 35

Rozmiar blatu (wymiary zewnętrzne) (mm) 513 x 365

Weight (kg) 11,7

DAHLE 868

•	 Profesjonalna gilotyna do codziennego użytku
•	 Solidna metalowa podstawa z zaokrąglonymi rogami i 

antypoślizgowymi nogami zapewnia stabilność
•	 Praktyczne uchwyty ułatwiają przenoszenie gilotyny
•	 Pomocne linie z podziałką w mm wzdłuż linii cięcia 

ułatwiają wyrównanie materiału
•	 Ergonomiczny uchwyt ostrza
•	 Górne ostrz wysokiej jakości szlifowanej i hartowanej 

stali Solingen, nadającej się do ponownego ostrzenia, 
przykręcone do stalowego uchwytu

•	 Dolne ostrze z hartowanej i szlifowanej stali Solingen
•	 Automatyczna osłona ostrza gwarantuje  

bezpieczeństwo i widoczność materiału podczas cięcia
•	 Automatic, de-selectable clamping for added convenien-

ce cutting pressure-sensitive materials
•	 Two scale bars with mm scale for an exact 90° cut
•	 Adjustable metal backstop in guide channels for quickly 

finding the right format – can be used on both scale 
bars and the front table

Nazwa produktu 868

Format (DIN) A3

Wysokość cięcia (mm) 3,5

Wydajność cięcia (arkusze A4 80 gsm)* 35

Rozmiar blatu (wymiary zewnętrzne) (mm) 513 x 565

Waga (kg) 14,5
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DAHLE 567, 597

•	 Najwyższej jakości gilotyna do komercyjnego użytku
•	 Solidna metalowa podstawa z antypoślizgowymi  

nogami zapewnia stabilność
•	 Pomocne linie z podziałką w mm wzdłuż linii cięcia 

ułatwiają wyrównanie materiału
•	 Ergonomiczny uchwyt ostrza
•	 Górne ostrze z wysokiej jakości szlifowanej i hartowanej 

stali Solingen, nadające się do ponownego ostrzenia, 
przykręcone do stalowego uchwytu

•	 Dolne ostrze z hartowanej i szlifowanej stali Solingen

•	 Automatyczna osłona ostrza gwarantuje  
bezpieczeństwo i widoczność materiału podczas cięcia

•	 Stabilny docisk D-bar perfekcyjnie stabilizuje cięty 
materiał

•	 Dwie listwy ze skalą w mm do precyzyjnego cięcia 90°
•	 Wyposażona w regulowany metalowy ogranicznik tylny 

pozwalający szybko dopasować format i może być  
mocowany na obu listwach

•	 Wysuwany ogranicznik przedni do 210mm, do cięcia 
równych pasków

Nazwa produktu 567 597

Format (DIN) A3 A3

Wysokość cięcia (mm) 3,5 3,5

Wydajność cięcia (arkusze A4 80 gsm)* 35

Rozmiar blatu (wymiary zewnętrzne) (mm) 600 x 365 600 x 365

Waga (kg) 14,7 14,7

Rodzaj ostrza Do papieru Do różnych materiałów

DAHLE 580, 581, 585, 586

•	 Najwyższej jakości gilotyna do komercyjnego użytku
•	 Solidna metalowa podstawa
•	 Pomocne linie z podziałką w mm wzdłuż linii cięcia 

ułatwiają wyrównanie materiału
•	 Ergonomiczny uchwyt ostrza
•	 Górne ostrze z wysokiej jakości szlifowanej i hartowanej 

stali Solingen, nadające się do ponownego ostrzenia, 
przykręcone do stalowego uchwytu

•	 Dolne ostrze z hartowanej i szlifowanej stali Solingen
•	 Transpaentna osłona ostrza gwarantuje bezpieczeństwo 

i widoczność materiału podczas cięcia 

•	 Wygodny docisk nożny do równomiernego przytrzy-
mywania dużych formatów

•	 Dwie listwy ze skalą w mm do precyzyjnego cięcia 90°
•	 Wyposażona w regulowany metalowy ogranicznik tylny 

pozwalający szybko dopasować format i może być mo-
cowany na obu listwach i przednim stole

•	 Możliwość zablokowania gilotyny, aby uniknąć niepo-
prawnego użycia

•	 Na stałe przymocowany stół z półką na ścinki, optymal-
na wysokość pracy 74 cm

•	 Szeroki wybór akcesoriów dodatkowych

Nazwa produktu 580 585 581 586

Format (DIN) A2 A1 A2 A1

Wysokość cięcia (mm) 4 4 4 4

Rozmiar blatu (wymiary  
zewnętrzne) (mm) 865 x 580 1.165 x 760 865 x 580 1.165 x 760

Rozmiar blatu (wymiary ze-
wnętrzne z dodatkowym stołem) 
(mm)

865 x 960 1.165 x 1.135 865 x 960 1.165 x 1.135

Waga (kg) 60 84 60 84

Rodzaj ostrza Do różnych 
materiałów

Do różnych 
materiałów Do papieru Do papieru
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DAHLE 846

•	 Najwyższej jakości gilotyna do komercyjnego użytku
•	 Solidny metalowy stół zapewnia stabilne położenie 

podczas cięcia
•	 Wytrzymały uchwyt do cięcia bez wysiłku
•	 Górne ostrze z wysokiej jakości szlifowanej i hartowanej 

stali Solingen, nadające się do ponownego ostrzenia.
•	 Łatwo wymienialna listwa podnożowa może zostać 

użyta na 8 różnych sposobów

•	 Dźwignia szybkiego zacisku zwiększa wydajność  
podczas cięcia

•	 Precyzyjna listwa ze skalą w mm do cięcia 90°
•	 Ogranicznik tylny regulowany za pomocą korbki,  

umożliwiający szybkie ustawienie formatu
•	 Minimalna szerokość ciętego materiału 40 mm
•	 Praktyczny stół z półką na ścinki, optymalna wysokość 

pracy 74 cm, dostępny opcjonalnie (712)

Nazwa produktu 846

Format (DIN) A3

Wysokość cięcia (mm) 60

Wydajność cięcia (arkusze A4 80 gsm)* 600

Rozmiar blatu (wymiary zewnętrzne) (mm) 760 x 650

Powierzchnia strony poza roboczej (mm) 430 x 430

Powierzchnia strony tnącej (mm) 430 x 215

Waga (kg) 42

Opcjonalny stół DAHLE 712
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Przyrządy do cięcia DAHLE Maty do cięcia

•	 Mata do cięcia o wytrzymałej 5-warstwowej budowie z 
rdzeniem odpornym na przecięcie  
i samoregenerującą się powierzchnią cięcia.

•	 Czytelne linie umożliwiają optymalne ułożenie ciętego 

materiału
•	 Maty do cięcia DAHLE zaopatrzone są w obustronny 

nadruk - dzięki czemu można ich używać obustronnie, 
co zapewnia długi okres użytkowania.

Nazwa produktu 10690 10691 10692 10693 10695

Rodzaj mata do cięcia 
rozmiar A4

mata do cięcia 
rozmiar A3

mata do cięcia 
rozmiar A2

mata do cięcia 
rozmiar A1

mata do cięcia 
rozmiar A0

Wymiary (H x W): 22 x 30 cm 30 x 45 cm 45 x 60 cm 60 x 90 cm 90 x 120 cm

Linie formatu do zdjęć do 9x13 cm / 3 
1/2”x5”

do 9x13 cm / 3 
1/2”x5”

do13x18 cm / 
5”x7”

do 24x30 cm / 
9 1/2”x12”

do 30x45 cm / 
12”x18”

Linie formatu do wizytówek 85x55 mm
90x50 mm

85x55 mm
90x50 mm

3 1/2“x2“

85x55 mm
90x50 mm

3 1/2“x2“

Linie formatu DIN A4 A3
A4

A2
A3
A4

A1
A2
A3
A4

A0
A1
A2
A3
A4

DAHLE Linijka do cięcia

•	 Wysokiej jakości linijka do cięcia, wykonanie z czarnego 
anodowego aluminium gwarantuje wytrzymałość

•	 Maksymalna precyzja dzięki łatwej do odczytania skali 
na linijce

•	 Krawędź tnąca o wysokości 4 mm zapewnia dokładne 
cięcie i długą żywotność linijki

•	 Zintegrowana wysoka ochrona palców (12,5 mm) zapo-
biega urazom podczas cięcia

•	 Podwyższona krawędź zapobiega rozmazywaniu się 
atramentu 

•	 Antypoślizgowy pasek o szerokości 15 mm gwarantuje 
stałą pozycję podczas rysowania lub cięcia od linijki

Nazwa produktu 10683 10684

Długość cm 30 45
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Noże DAHLE BASIC

•	 Noże o atrakcyjnym wzornictwie do czystego cięcia i 
gładkich krawędzi

•	 Uniwersalne, do różnych zastosowań
•	 Standardowe odłamywane ostrze ze stali nierdzew-

nej wysuwane za pomocą automatycznego systemu 
rastrowego

•	 Metalowa prowadnica ostrza zapewnia bezpieczeństwo 
i precyzję cięcia

•	 Funkcja odłamywania zintegrowana z uchwytem  
obudowy z tworzywa ABS

•	 Ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodny i pewny 
chwyt.

Nazwa produktu 10860 10865

Szerokość ostrza (w mm) 9 18

Liczba ostrzy 1 1

Dodatki 2 wymienne ostrza

Noże DAHLE ALLROUND

•	 Noże o atrakcyjnym wzornictwie do czystego cięcia i 
głądkich krawędzi

•	 Przeznaczone do użytku hobbystycznego
•	 Standardowe odłamywane ostrze ze stali nierdzew-

nej wysuwane za pomocą automatycznego systemu 
rastrowego

•	 Metalowa prowadnica ostrza zapewnia bezpieczeństwo 
i precyzję cięcia

•	 Funkcja odłamywania zintegrowana z uchwytem  
obudowy z tworzywa ABS

•	 Nóż idealnie leży w dłoni dzięki ergonomicznemu  
gumowemu uchwytowi.

Nazwa produktu 10870 10875

Szerokość ostrza (w mm) 9 18

Liczba ostrzy 1 1

Dodatki 2 wymienne ostrza 2 wymienne ostrza
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Noże DAHLE PROFESSIONAL

•	 Noże o atrakcyjnym wzornictwie do czystego cięćia i 
gładkich krawędzi

•	 Wszechstronne narzędzie dla profesjonalistów
•	 Standardowe odłamywane ostrze ze stali  

nierdzewnej wysuwane za pomocą automatycznego 
systemu rastrowego

•	 Metalowa prowadnica ostrza zapewnia bezpieczeństwo 
i precyzję cięcia

•	 Funkcja odłamywania zintegrowana z tylną częścią 
prowadnicy

•	 Ergonomiczny kształt, metalowy uchwyt z żebrową 
strukturą dla pewnego uchwytu

Nazwa produktu 10880 10885

Szerokość ostrza (w mm) 9 18

Liczba ostrzy 1 1

Noże DAHLE HEAVY DUTY

•	 Wykonany w całości z metalu nóż z obcinaczem do taśm 
i magazynkiem ostrzy trapezowych

•	 Wszechstronne narzędzie dla profesjonalistów
•	 Łatwo wymienialne noże trapezowe ze stali węglowej 

SK5
•	 Stabilne i precyzyjne cięcie dzięki metalowej konstrukcji
•	 Ergonomiczny uchwyt z gumowymi dodatkami.

Nazwa produktu 10890

Liczba ostrzy 1

Dodatki 3 ostrza wymienne
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Noże DAHLE PROFESSIONAL HEAVY DUTY

•	 Wykonany w całości z metalu nóż z obcinaczem do taśm  
i automatycznym podawaniem ostrza trapezowego 
(system auto-load)

•	 Wszechstronne narzędzie dla profesjonalistów
•	 Łatwo wymienialne noże trapezowe ze stali węglowej 

SK5
•	 Stabilne i precyzyjne cięcie dzięki metalowej konstrukcji
•	 Ergonomiczny uchwyt z gumowymi dodatkami

Nazwa produktu 10891

Liczba ostrzy 1

Dodatki 4 ostrza wymienne

Noże DAHLE SAFETY HEAVY DUTY

•	 Wykonany w całości z metalu nóż z obcinaczem do taśm 
i automatycznym cofaniem ostrza trapezowego (system 
auto-pullback)

•	 Wszechstronne narzędzie dla profesjonalistów
•	 Łatwo wymienialne noże trapezowe ze stali węglowej 

SK5
•	 Stabilne i precyzyjne cięcie dzięki metalowej konstrukcji
•	 Ergonomiczny uchwyt z gumowymi dodatkami

Nazwa produktu 10892

Liczba ostrzy 1

Znajdź pasujące noże wymienne na: www.dahle-office.com/cutters
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Profesjonalne nożyczki DAHLE

•	 Nożyczki z wysokiej jakości hartowanej stali szlachetnej, 
nierdzewnej, o twardości 54 w skali Rockwella, spełnia-
jące najwyższe wymagania trwałości

•	 Precyzyjnie szlifowane ostrza „made in Solingen“
•	 Możliwość wielokrotnego ostrzenia

•	 Wysokiej jakości tworzywo sztuczne ABS odporne na 
naciski i zapewniające komfort cięcia

•	 Stal nierdzewna Solingen o długotrwałej wieczności, 
nożyczki można czyścić a nawet umyć w zmywarce

Nazwa produktu 50045 50046 50008 50010

Rodzaj Nożyczki domowe Nożyczki domowes Do papieru Do papieru

Rozmiar w calach 5 6 8 10

Rozmiar w cm 130 160 210 260

Dla praworęcznych P P P P
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Profesjonalne i wszechstronne nożyczki DAHLE

•	 Nożyczki z wysokiej jakości hartowanej stali szlachetnej, 
nierdzewnej o twardości 54 w skali Rockwella, spełnia-
jące najwyższe wymagania trwałości

•	 Precyzyjnie szlifowane ostrza „made in Solingen“
•	 Możliwość wielokrotnego ostrzenia
•	 Wysokiej jakości tworzywo sztuczne ABS odporne na 

naciski i zapewniające komfortowe cięcia

•	 Stal nierdewna Solingen o długotrwałej wieczności, 
nożyczki można czyścić a nawet umyć w zmywarce

•	 Dodatkowym atut w postaci zintegrowanego w  
uchwycie otwieracza do słoików

•	 Praktyczne mikro-ząbki stabilnie utrzymujące materiał 
podczas cięcia

Nazwa produktu 50038

Rodzaj PROFESSIONAL do wielu zastosowań

Rozmiar w calach 8

Rozmiar w cm 210

Dla praworęcznych P

Nożyczki biurowe z tytanowym ostrzem DAHLE

•	 Nożyczki z wysokiej jakości hartowanej stali szlachetnej, 
nierdzewnej gwarantującej długowieczność (54 w skali 
Rockwella)

•	 Pokryte tytanem ostrza dla zapewnienia długotrwalej 
ostrości

•	 Specjalne wykonanie ostrz zapobiega przywieraniu 

resztek kleju
•	 Wysokiej jakości rączki z polipropylenu doskonale leżą 

w dłoni
•	 Wbudowana miękka w dotyku guma zwiększa wygodę 

użytkowania
•	

Nazwa produktu 54305 54307 54308

Rodzaj Nożyczki domowe Nożyczki domowe Do papieru

Rozmiar w calach 5 7 8

Rozmiar w cm 130 180 200

Dla praworęcznych P P P
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Nożyczki biurowe Comfort grip DAHLE

•	 Wykonane z nierdzewnej, specjalnie hartowanej stali 
dla długiej żywotności

•	 Precyzyjnie szlifowane ostrza zapewniają długotrwałą 
ostrość

•	 Uchwyty wykonane z wysokiej jakości polipropylenu 
doskonale leżą w dłoni

•	 Gumowe wykończenia uchwytów zapewniają dodat-
kowy komfort podczas cięcia

Nazwa produktu 54405 54415 54407 54408 54418 54410

Rodzaj Nożyczki 
domowe

Nożyczki 
domowe

Nożyczki 
domowe Do papieru Do papieru Do papieru

Rozmiar w calach 5,5 5,5 7 8 8 10

Rozmiar w cm 140 140 180 200 200 250

Dla leworęcznych - P - - P -

Dla praworęcznych P - P P - P

Zestaw nożyczek domowych DAHLE

•	 Praktyczne nożyczki do użytku domowego lub  
biurowego

•	 Wykonane z nierdzewnej, specjalnie hartowej stali 
dla zadowalających rezulatów z cięcia

•	 Precyzyjne szlifowane ostrza zapewniają długotrwałą 

ostrość
•	 Uchwyty wykonane z wysokiej jakości niełamliwego 

plastiku ABS, komfortowe podczas cięcia
•	 Zestaw 3 nożyczek do różnych prac (5, 6, 8 cali)

Nazwa produktu 54600

Rodzaj Zestaw nożyczek

Dla praworęcznych P

Zobacz więcej na: www.dahle-office.com/scissors
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DAHLE Nożyczki dla dzieci, zaokrąglone

•	 Bezpieczne nożyczki posiadające motywy, które  
podobają się dzieciom

•	 Nierdzewna, hartowana stal

•	 Wydrukowane na zaokrąglonych ostrzach motywy
•	 Gumowe, miękkie w dotyku uchwyty dla komfortowego 

cięcia

Nazwa produktu 54661 54662 54663 54671

Rodzaj Nożyczki dla dzieci Nożyczki dla dzieci Nożyczki dla dzieci Nożyczki dla dzieci

Rozmiar w calach 5 5 5 5

Rozmiar w cm 130 130 130 130

Kształt ostrza zaokrąglone zaokrąglone zaokrąglone zaokrąglone

Dla leworęcznych - - - P

Dla praworęcznych P P P -

Kolory

Motyw cukierki samochody słodycze robaczki
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DAHLE Nożyczki dla dzieci, spiczaste

•	 Bezpieczne nożyczki posiadające motywy, które  
podobają się dzieciom

•	 Nierdzewna, hartowana stal

•	 Wyrdukowane na spiczastych ostrzach motywy
•	 Gumowe, miękkie w dotyku uchwyty dla komfortowego 

cięcia

Nazwa produktu 54665 54667 54668 54672

Rodzaj Nożyczki dla dzieci Nożyczki dla dzieci Nożyczki dla dzieci Nożyczki dla dzieci

Rozmiar w calach 5,5 5,5 5,5 5,5

Rozmiar w cm 140 140 140 140

Kształt ostrza pointed pointed pointed pointed

Dla leworęcznych - - - P

Dla praworęcznych P P P -

Kolory

Motyw abc konfetti trójkąty literki

DAHLE Nożyczki plastikowe

•	 Bezpieczne nożyczki posiadające motywy, które  
podobają się dzieciom

•	 Wydrukowane na zaokrąglonym plastiku motywy
•	 Plastikowe

Nazwa produktu 54675 54676 54677 54678 54679

Rodzaj Nożyczki dla 
dzieci

Nożyczki dla 
dzieci

Nożyczki dla 
dzieci

Nożyczki dla 
dzieci

Nożyczki dla 
dzieci

Rozmiar w calach 5 5 5 5 5

Kształt ostrza zaokrąglone zaokrąglone zaokrąglone zaokrąglone zaokrąglone

Dla praworęcznych P P P P P

Kolory

Motyw Konie Sowy Rakiety Dinozaury
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Flipchart DAHLE TEAM

•	 Bezstopniowa regulacja wysokości do optymalnej wyso-
kości pisania (max 220 cm), noga stojaka wyposażona w 
mechanizm sprężynowy

•	 Lakierowana na biało, magnetyczna tablica z metalu do 
pisania markerami suchościeralnymi

•	 Uniwersalny uchwyt do papiery z regulowanymi hakami 
stabilnie utrzyma każdy format papieru

•	 Dwa wysuwane z boku magnetyczne metalowe uchwy-
ty dla zwiększenia obszaru prezentacji

•	 Listwa zaciskowa do mocowania bloków
•	 Praktyczny uchwyt na markery suchościeralne  

i akcesoria
•	 Praktyczna podstawa na 5 kółkach z hamulcem dla 

maksymalnej mobilności i stabilności w miejscu postoju

Nazwa produktu 96003

Powierzchnia pisania w cm 98 x 66

Całkowita wysokość cm 220

Waga (kg) 15

Flipchart DAHLE CONFERENCE

•	 Solidny trójnożny stojak z trzema mocującymi śrubami 
zapewniającymi stabilność

•	 Bezstopniowa regulacja wysokości dla optymalnej wyso-
kości pisania (max 180 cm)

•	 Lakierowana na biało, magnetyczna tablica z metalu do 
pisania markerami suchościeralnymi

•	 Uniwersalny uchwyt do papieru z regulowanymi hakami 

stabilnie utrzyma każdy format papieru
•	 Dwustronne rozszerzenie do powiększenia powierzchni 

prezentacji
•	 Praktyczny uchwyt na markery suchościeralne  

i akcesoria
•	 Zacisk do trzymania bloku do flipchartu

Nazwa produktu 96005

Powierzchnia pisania w cm 98 x 66

Całkowita wysokość cm 180

Waga (kg) 11
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Flipchart DAHLE PROFESSIONAL

•	 Szeroki zakres regulacji wysokości, możliwość używania 
przez dzieci

•	 Lakierowana na biało, magnetyczna metalowa tablica 
w stabilnej aluminiowej ramie do pisania markerami 
suchościeralnymi

•	 Dwustronnie wysuwane ramiona do powiększenia  

powierzchni prezentacyjnej
•	 Bez konieczności składania, bez używania dodatkowych 

narzędzi
•	 Praktyczny uchwyt na markery suchościeralne  

i akcesoria
•	 Możliwość szybkiego złożenia i schowania

Nazwa produktu 96011

Powierzchnia pisania w cm 95 x 67

Całkowita wysokość cm 195

Waga (kg) 9

Flipchart szklany DAHLE

•	 Podstawa w kształcie gwiazdy wyposażona w pięć kółek 
z blokadą, zapewnia mobilność i stabilność

•	 Regulacja wysokości od 160 do 190 cm
•	 Przód wykonany z hartowanego szkła; ocynkowana 

blacha stalowa zapewnia stabilność tylnej strony

•	 Dwa uchwyty na bloki do flipchartów, które można 
przyczepić przy górnej krawędzi

•	 Flipchart z magnetyczną powierzchnią, napisy  
wykonane markerami suchościeralnymi są łatwe do 
usunięcia

Nazwa produktu 96012

Powierzchnia pisania w cm 100 x 70

Całkowita wysokość cm 190

Waga (kg) 17

DAHLE Tablica suchościeralna biała

•	 Tablica z białą, pokrytą lakierem powierzchnią do  
pisania

•	 Nadaje się do pisania markerami suchościeralnymi
•	 Magnetyczna powierzchnia

•	 Wysokiej jakości aluminiowa rama z plastikowymi na-
rożnikami dla maksymalnej stabilności

•	 Praktyczny uchwyt 30 cm na akcesoria
•	 Komplet z zestawem do montowania w pionie lub 

poziomie

Nazwa produktu 96156 96150 96151 96152 96154 96155 96158

Powierzchnia pisania w cm 30 x 45 45 x 60 60 x 90 90 x 120 100 x 150 100 x 200 120 x 180

Zobacz tablice wysokiej jakości na: dahle-office.com/pl/urzadzenia-biurowe/tablice-suchoscieralne
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DAHLE Tablica korkowa

•	 Tablica z wysokiej jakości korka naturalnego, odporna na 
wielokrotne wbijanie pinezek

•	 Wysokiej jakości aluminiowa rama z plastikowymi  

narożnikami dla maksymalnej stabilności
•	 Komplet z zestawem do mocowania w pionie lub  

poziomie

Nazwa produktu 96170 96171 96172

Powierzchnia pisania w cm 45 x 60 60 x 90 90 x 120

Also available with a wooden frame, find out more at: www.dahle-office.com/cork-boards

DAHLE Mobilna tablica suchościeralna

•	 Mobilna tablica suchościeralna z białą, lakierowaną 
powierzchnią do pisania po obu stronach 

•	 Do pisania markerami suchościeralnymi
•	 Powierzchnia magnetyczna
•	 Wysokiej jakości aluminiowa rama z plastikowymi  

narożnikami dla maksymalnej stabilności
•	 Poręczna dźwignia do bezstopniowego zamocowania 

tablicy w żądanej pozycji
•	 Cztery kółka, dwa z hamulcami

Nazwa produktu 96180 96181

Powierzchnia pisania w cm 100 x 150 120 x 180

Magnesy biurowe DAHLE

•	 Szybkie i praktyczne mocowanie

Nazwa produktu 95413 95513 95424 95524 95432 95532

Ilość 8 10 6 10 4 10

Średnica w mm 13 Ø 13 Ø 24 Ø 24 Ø 32 Ø 32 Ø

Wysokość w mm 7 7 7 7 7 7

Siła magnesu w N 1 1 3 3 8 8

Kolory
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Magnesy biurowe DAHLE

•	 Silne magnesy z nakładką dla ochrony powierzchni

Nazwa produktu 95438 95538

Ilość 2 10

Średnica w mm 38 Ø 38 Ø

Wysokość w mm 13,5 13,5

Siła magnesu w N 25 25

Kolory

Magnesy neodymowe DAHLE

•	 Magnesy neodymowe charakteryzują się bardzo dużą 
siłą przyczepności i mogą być wykorzystywane również 
na szklanych tablicach magnetycznych.

•	 Utrzymuje do 8 arkuszy papieru A4 (80 gsm) na szkla-
nych tablicach magnetycznych.

•	 Do wszystkich metalowych i szklanych tablic

Nazwa produktu 95900 95901

Ilość 4 4

Średnica w mm 10 x 10 mm 10 Ø

Wysokość w mm 10 10

Siła magnesu w N 50 50

Kolory
silver silver

DAHLE Magnes Mega Cross XL

•	 Do wieszania różnych przedmiotów, np. kluczy
•	 Maksymalna przyczepność ok. 3,4 kg (ok. 34 N) na 

magnetycznych powierzchniach za pomocą czterech 

magnesów neodymowych
•	 Uniwersalne zastosowanie i ustawienie

Nazwa produktu 95550

Ilość 1

Rozmiar w cm 9 x 9 cm

Siła magnesu w N 34

Kolory
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DAHLE Magnes Mega Circle XL

•	 Do przechowywania przedmiotów o zaokrąglonych 
kształtach, jak np. markery, długopisy czy probówki

•	 Maksymalna przyczepność to ok. 2,6 kg (ok. 26 N) na 

magnetycznych powierzchniach za pomocą czterech 
magnesów neodymowych

•	 Uniwersalne zastosowanie i ustawienie

Nazwa produktu 95551

Ilość 1

Rozmiar w cm 8cm Ø

Siła magnesu w N 26

Kolory

DAHLE Magnes Mega Delta XL

•	 Do umieszczania przedmiotów jak okulary czy smartfon 
na wygodnej półce

•	 Maksymalna przyczepność ok. 4 kg (ok. 40 N) na  

magnetycznych powierzchniach za pomocą czterech 
magnesów neodymowych

•	 Uniwersalne zastosownie i ustawienie

Nazwa produktu 95552

Ilość 1

Rozmiar w cm 9 cm

Siła magnesu w N 40

Kolory
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DAHLE Magnes Mega Square XL

•	 Do przechowywania zdjęć, grafik lub notatek
•	 Maksymalna przyczepność to ok. 4 kg (ok. 40 N) na 

magnetycznych powierzchniach za pomocą czterech 

magnesów neodymowych
•	 Uniwersalne zastosowanie i ustawienie

Nazwa produktu 95553

Ilość 1

Rozmiar w cm 7,5 x 7,5 cm

Siła magnesu w N 40

Kolory

DAHLE Zestaw Mini Magnesów

•	 Magnesy neodymowe w geometrycznych kształtach
•	 Maksymalna przyczepność ok. 1.6–2.6 kg (ok. 16–26 N 

zależnie od modelu) na magnetycznych powierzchniach 
za pomocą max czterech magnesów neodymowych

•	 Uniwersalne zastosowanie i ustawienie

Nazwa produktu 95554

Ilość 4

Rozmiar w cm 4,5 x 4,5 cm

Kolory
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Wskaźnik laserowy DAHLE

•	 Kompatybilny z USB 1.1/2.0/3.0
•	 Ładowanie przez USB (kabel w zestawie)
•	 Wskaźnik z zaokrąglonymi krawędziami o długości 12,8 

cm, czerwony laser o zasięgu 50 m
•	 2 klasa lasera
•	 Zasilany baterią litowo-jonową
•	 Możliwość bezprzewodowej kontroli PowerPoint, Key-

note, Prezi, OpenOffice dzięki łączności 2,4 GHz 
•	 Wskaźnik niskiego naładowania baterii
•	 Kompatybilny z Windows XP/7/8/10, Mac OS, Linux, 

Android

Nazwa produktu 95100

Wymiary W x H x D w mm 128 x 20 x 10

Kolory

Gąbka DAHLE

•	 Magnetyczna
•	 Poręczna gąbka do tablic suchościeralnych

Nazwa produktu 95097 95097

Kolory

Zestaw markerów do tablic DAHLE

•	 Markery do tablic suchościeralnych

Nazwa produktu 95050

Ilość 4

Szerokość linii pisania Do 2 mm

Kształt końcówki okrągła

Kolory

Zestaw biurowy DAHLE BASIC

•	 1 gąbka magnetyczna
•	 2 markery suchościeralne (czerwony / czarny)
•	 4 magnesy (30 mm Ø)

Nazwa produktu 95140

Więcej na: dahle-office.com/pl/urzadzenia-biurowe/akcesoria-do-prezentacji
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DAHLE Temperówka na korbkę

•	 Temperówka na korbkę z mocowaniem do biurka
•	 Wyposażona w przezroczysty duży pojemnik na ścinki
•	 Ostrze z wysokiej jakości stali dla doskonałych  

rezultatów temperowania
•	 Czujnik zakończenia ostrzenia

•	 Samozaciskowy uchwyt do ołówków z automatycznym 
uwalnianiem dla wygodnej obsługi

•	 Miękkie zaciski zapobiegają uszkodzeniu się oprawy 
ołówka

Nazwa produktu 133 133 133

Sr. temperowanego ołówka. mm 11,5 11,5 11,5

Materiał obudowy Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne

Kształt końcówki Regulowana Regulowana Regulowana

Kolory

DAHLE Temperówka na korbkę

•	 Temperówka na korbkę z mocowaniem do biurka
•	 Wyposażona w przezroczysty duży pojemnik na ścinki

•	 Ostrze z wysokiej jakości stali dla doskonałych  
rezultatów temperowania

•	 Czujnik zakończenia ostrzenia

Nazwa produktu 155

Śr. temperowanego ołówka mm 12,0

Materiał obudowy Tworzywo sztuczne

Kształt końcówki Regulowana

Kolory
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DAHLE Temperówka na korbkę

•	 Temperówka na korbkę z mocowaniem do biurka
•	 Wyposażona w przezroczysty duży pojemnik na ścinki
•	 Ostrze z wysokiej jakości stali dla doskonałych  

rezultatów temperowania
•	 Czujnik zakończenia ostrza

Nazwa produktu 77

Śr. temperowanego ołówka mm 12,0

Materiał obudowy Metal

Kształt końcówki Regulowana

Kolory

DAHLE Temperówka elektryczna

•	 Wysokiej jakości temperówka elektryczna z  
przezroczystym pojemnikiem na ścinki o dużej  
pojemności

•	 Wysokiej jakości stalowe ostrze gwarantuje profesjonal-
ne rezultaty ostrzenia

•	 Przyssawki na spodzie zapewniają stabilność podczas 

temperowania.
•	 Regulowany kształt końcówki
•	 Solidna obudowa z tworzywa sztucznego
•	 Głowicę tnącą można wymienić bez narzędzi.

Nazwa produktu 210 210

Śr. temperowanego ołówka mm 8 - 11 8 - 11

Materiał obudowy Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne

Zasilanie 230 V 230 V

Kolory

Więcej: dahle-office.com/pl/urzadzenia-biurowe/temperowki
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DAHLE Laminator

•	 Niezawodny laminator zapewniający stałą ochronę 
przed brudem i wilgocią dla wrażliwych dokumentów

•	 Dwie podgrzewane rolki silikonowe
•	 Możliwość laminowania na zimno

•	 Laminowanie w jakości fotograficznej
•	 Prędkość laminowania: 250 mm/min
•	 Maksymalna grubość materiału do laminowania 0,5 mm
•	 Przycisk ułatwiający swobodne wyjęcie folii z urządzenia

Nazwa produktu 70104 70103

Max. szerokość robocza w mm 230 325

Max. grubość folii w mikronach 2 x 125 2 x 125

Format DIN A4 A3

Pobór energii W 265 365

Wymiary W x H x D w mm 360 x 78 x 150 454 x 78 x 150

Waga (kg) 1,25 1,7

DAHLE Laminator

•	 Niezawodny laminator zapewniający stałą ochronę 
przed brudem i wilgocią dla ważnych dokumentów

•	 Dwie podgrzewane silikonowe rolki silikonowe
•	 Automatyczne wyłączenie urządzenia po 30 minutach

•	 Laminowanie w jakości fotograficznej
•	 Prędkość laminowania 500 mm / min
•	 Maksymalna grubość materiału do laminowania 0,5 mm
•	 Przycisk ułatwiający swobodne wyjęcie folii z urządzenia

Nazwa produktu 70204 70203

Max. szerokość robocza w mm 230 325

Max. grubość folii w mikronach 2 x 125 2 x 125

Format DIN A4 A3

Pobór energii w W 575 575

Wymiary W x H x D w mm 360 x 78 x 150 454 x 78 x 150

Waga (kg) 1,5 2
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Znajdź folię na: dahle-office.com/pl/urzadzenia-biurowe/folia-do-laminatorow/

54

Delta – dotrzymuje obietnicy Square – w bezpiecznej oprawie

Circle –  więcej niż solidne zaokrągleniaCross – wiele udźwignie

DAHLE Laminator

•	 Niezawodny laminator zapewniający stałą ochronę 
przed brudem i wilgocią dla ważnych dokumentów

•	 Cztery rolki silikonowe, dwie z nich podgrzewane
•	 Automatyczne wyłączenie urządzenia po 30 minutach

•	 Laminowanie w jakości fotograficznej
•	 Prędkość laminowania 500 mm / min
•	 Maksymalna grubość materiału do laminowania 0,5 mm
•	 Przycisk ułatwiający swobodne wyjęcie folii z urządzenia

Nazwa produktu 70304 70303

Max. szerokość robocza w mm 230 325

Max. grubość folii w mikronach 2 x 125 2 x 125

Format DIN A4 A3

Pobór energii W 575 575

Wymiary W x H x D w mm 360 x 78 x 150 454 x 78 x 150

Waga (kg) 2 2,6
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Elektryczne 
zszywacze

tWOjE 
żYCIe & 
PRACA
Novus i DAHLE są częścią działającej międzynarodowo emco Group. Posiadając  
cztery marki pod jedną marką, jest w stanie zaoferować wszechstronnie szeroką 
gamę produktów znajdujących zastosowanie w architekturze, rozwiązaniach  
domowych i biurowych oraz mobilności na całym świecie, zdobywając uznanie 
jako wiodący dostawca dostosowanych technologii i rozwiązań projektowych. 

Budynki takie jak przedstawiony poniżej hotel, złożone są z kilku stref: recepcja, 
pokoje gościnne, strefa wellness, przestrzeń techniczna i biurowa. Każda ze stref 
posiada inne wymagania higieny, komfortu, modelu oraz funkcjonalności.  
Grupa emco oferuje pięknie zaprojektowane i z myślą o Tobie, aby ulepszyć Twoją 
przestrzeń domową, życie oraz pracę..

Kraty basenowe

Umywalki i podświetlane 
lustra

Akcesoria do łazienek, moduły 
naścienne i podtynkowe

Dezynfekcyjne 
maty  
basenowe

Specjalne maty z twoim logo 
wewnątrz i na zewnątrz

Uchwyty na monitor, 
zszywacze, dziurkacze, 
organizacja biura

Systemy prezentacyjne

Lampki biurkowe

Elektryczne skutery i 
stacje dokujące

Niszczarki

Wykładziny czyszczące

Uchwyty na tablet

Maty podłogowe 3-strefowe czyszczenie

1 - 2 emco Bad, 3 - 8 emco Bau, 8 C/R/o®, 9 - 11 NOVUS Büro, 12 NOVUS Befestigung, 13-14 DAHLE Büro, 15 emco electroroller
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Zszywacze
ODPOWIEDNI

DLA cIEbIE
ZsZYWACZ

Produkt, który nie boi 
się wyzwań!

Szkoła, praca z domu Do małego biura lub 
użytku okazjonalnego

Do średnich biur lub 
częstego użytkowania

Do firm papierniczych 
(drukarnie, sklepy 
plastyczne) lub bardzo 
częstego użytkowania

Zastosowanie

Wydajność zszywania*

Do 25 arkuszy Do 40 arkuszy Do 50 arkuszy Do 200 arkuszy
elastyczna głębokość zszywania

Kategorie zszywaczy

Smart Comfort Power Heavy Duty

* Ogólne zasaday dobrego zszywania: wysokość kompletu arkuszy + 3 mm  to zalecana długość nogi zszywki (ważne: 10 arkuszy  
   o gramaturze 80 g/m² standardowego papieru ma grubość ok. 1 mm).
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FLAT

60 61

zs
zy

w
ac

ze

st
ap

le
rs

re+new WIęKSzA
RÓWNoWAGA

MIESzANKA
PErfEKcjI I sTYlU

Od konstrukcji do pakowania, zszywacze Novus re+new są projektowane by być przyjaznymi 
dla środowiska i zdolnymi do recyklingu. Wykonane z 95% plastiku z recyklingu  
(liczba różni się w zależności od urządzenia)..

Novus posiada odpowiedni produkt pasujący  
do każdego stylu: od kolorowych  
po standardowe i stonowane  
na chromowanych kończąc.

PErfEKcyjNIE
WyKONANE
ZsZYWANIe

Dopasuj do swojego 
zastosowania!

Zszywanie permanentne: standardowe zszywanie 
najwyższej jakości - bezpiecznie dołączone 
dokumenty

Zszywanie tapicerskie: Szybko przypnij notatki, 
zdjęcia lub inne do tablicy korkowej w prosty, 
schludny i solidny sposób.

Opatentowany proces wąskiego zszywania  
flat-clinch pozwala zaoszczędzić więcej niż  
30% miejsca przez spłaszczenie nóżek zszywek.

Zszywanie czasowe: doskonałe do 
krótkoterminowego zastosowania: usuwanie 
zszywek z łatwością i szybkością.

System przeciwdziałający zakleszczaniu się 
zszywek (ABS): Magazynek z zamontowaną 
sprężyną uwalnia zszywki automatycznie - bez 
zakleszczania i nieprawidłowej pracy..
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NOVUS MINI

•	 Kompaktowy zszywacz do szkoły lub w podróży
•	 Urządzenie z metalu w obudowie z plastiku

•	 Permanentne zszywanie i przybijanie
•	 IZintegrowany rozszywacz

Symbol 020-1908 020-1907 020-1909 020-1910

Kolor
niebieski czarny zielony różowy

Ilość zszywanych arkuszy 12 12 12 12

Głębokość zszywania (mm) 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Pojemność magazynka 40 x HK 24/6 40 x HK 24/6 40 x HK 24/6 40 x HK 24/6

Zszywki w zestawie Zawiera 320  
zszywek 24/6

Zawiera 320  
zszywek 24/6

Zawiera 320 
zszywek24/6

Zawiera 320  
zszywek 24/6

NOVUS E 15

•	 Praktyczny biurowy zszywacz do użytkowania, również 
w podróży

•	 Urządzenie z metalu z górną plastikową obudową
•	 IZintegrowany rozszywacz

Symbol 020-1894 020-1895 020-1896

Kolor
zielony różowy niebieski

Ilość zszywanych arkuszy 15 15 15

Głębokość zszywania (mm) 37 mm 37 mm 37 mm

Pojemność magazynka 100 x No.10 100 x No.10 100 x No.10

Zszywki w zestawie Zawiera 200  
zszywek No.10 

Zawiera 200  
zszywek No.10

Zawiera 200  
zszywek No.10
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NOVUS B 2

•	 Praktyczny zszywacz do domu i biura
•	 Urządzenie z metalu z górną plastikową pokrywą

•	 Możliwość zszywania permanentnego, czasowego oraz 
przybijania

Symbol 020-1255 020-1260 020-1259

Kolor
czarny połysk niebieski połysk szary połysk

Ilość zszywanych arkuszy 25 25 25

Głębokość zszywania (mm) 65 mm 65 mm 65 mm

Pojemność magazynka 100 x 24/6
150 x 26/6

100 x 24/6
150 x 26/6

100 x 24/6
150 x 26/6

Zszywki w zestawie Zawiera 200 zszywek 
tyou 24/6 DIN SUPER

Zawiera 200 zszywek 
tyou 24/6 DIN SUPER

Zawiera 200 zszywek 
tyou 24/6 DIN SUPER

NOVUS B 2 re+new

•	 Poręczny zszywacz do domu i biura
•	 Urządzenie metalowe z górną pokrywą wykonaną  

z recyklingowanego plastiku

•	 Możliwość zszywania permanentnego, czasowego oraz 
przybijania

Symbol 020-1931

Kolor
black shiny

Ilość zszywanych arkuszy 25

Głębokość zszywania (mm) 65 mm

Pojemność magazynka 100 x 24/6
150 x 26/6

Zszywki w zestawie Zawiera 200 zszywek typu 24/6 DIN SUPER

Więcej na: novus-office.com/pl/kompetencja/produkty/re-new/
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NOVUS E 25

•	 Zszywacz użyteczny w każdym biurze
•	 Wykonany z metalu, w obudowie z wysokiej jakości 

tworzywa sztucznego
•	 Zintegrowany rozszywacz

•	 Antypoślizgowa podstawa
•	 Możliwość zszywania permanentnego, czasowego oraz 

przybijania

Symbol 020-1787 020-1786 020-1862 020-1861 020-1788

Kolor
zielony połysk niebieski połysk ciemnoniebieski 

połysk różowy połysk fioletowy połysk

Ilość zszywanych arkuszy 25 25 25 25 25

Głębokość zszywania (mm) 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Pojemność magazynka 100 x 24/6
150 x 26/6

100 x 24/6
150 x 26/6

100 x 24/6
150 x 26/6

100 x 24/6
150 x 26/6

100 x 24/6
150 x 26/6

Zszywki w zestawie
Zawiera 200 

zszywek 24/6 
DIN SUPER

Zawiera 200 
zszywek 24/6 

DIN SUPER

Zawiera 200 
zszywek 24/6 

DIN SUPER

Zawiera 200 
zszywek 24/6 

DIN SUPER

Zawiera 200 
zszywek 24/6 

DIN SUPER

NOVUS B 10FC Professional

•	 Poręczny zszywacz z systemem flat-clinch, kompan 
podróżnika

•	 Wykonany z metalu, w obudowie z wysokiej jakości 

tworzywa sztucznego
•	 Zszywanie flat-clinch i przybijanie na stałe
•	 Zintegrowany metalowy rozszywacz

Symbol 020-2201 020-2202 020-2203

Kolor
czarny niebieski szary

Ilość zszywanych arkuszy 20 20 20

Głębokość zszywania (mm) 38 mm 38 mm 38 mm

Pojemność magazynka 100 x No.10 100 x No.10 100 x No.10

Zszywki w zestawie Zawiera 200  
zszywaczy No.10

Zawiera 200  
zszywaczy No.10

Zawiera 200  
zszywaczy No.10

NOVUS B32

•	 Praktyczne zszywacze nożycowe do profesjonalnych 
zastosowań

•	 W całości wykonany z metalu
•	 Permanentne zszywanie

Symbol 021-0095

Kolor
czarny/szary

Ilość zszywanych arkuszy 15

Głębokość zszywania (mm) 40 mm

Pojemność magazynka 150 x No.10
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NOVUS B 33

•	 Praktyczne zszywacze nożycowe do profesjonalnych 
zastosowań

•	 Wykonany z metalu
•	 Permanentne zszywanie

Symbol 021-0093

Kolor
czarny/szary

Ilość zszywanych arkuszy 15

Głębokość zszywania (mm) 40 mm

Pojemność magazynka 150 x HK 8/4

NOVUS B 34

•	 Praktyczne zszywacze nożycowe do profesjonalnych 
zastosowań

•	 Wykonany z metalu
•	 Permanentne zszywanie

Symbol 021-0092

Kolor
czarny/szary

Ilość zszywanych arkuszys 15

Głębokość zszywania (mm) 40 mm

Pojemność magazynka 150 x HK 7/45
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NOVUS B 3

•	 Atrakcyjny cenowo zszywacz na każde biurko
•	 Wykonany z metalu, w obudowie z wysokiej jakości 

tworzywa sztucznego

•	 Możliwość zszywania permanentnego, czasowego oraz 
przybijania

Symbol 020-1261 020-1266 020-1265

Kolor
czarny połysk niebieski połysk szary połysk

Ilość  zszywanych arkuszy 30 30 30

Głębokość zszywania (mm) 65 mm 65 mm 65 mm

Pojemność magazynka 100 x 24/6
150 x 26/6

100 x 24/6
150 x 26/6

100 x 24/6
150 x 26/6

Zszywki w zestawie Zawiera 200 zszywek 
typu 24/6 DIN SUPER

Zawiera 200 zszywek 
typu 24/6 DIN SUPER

Zawiera 200 zszywek 
typu 24/6 DIN SUPER

NOVUS B 4

•	 Wydajny zszywacz biurowy do profesjonalnego użytku
•	 Wykonany z metalu, w obudowie z wysokiej jakości 

lśniącego tworzywa sztucznego

•	 Możliwość zszywania permanentnego, czasowego i 
przybijania

Symbol 020-1267 020-1272 020-1271

Kolor
czarny połysk niebieski połysk szary połysk

Ilość zszywanych arkuszy 40 40 40

Głębokość zszywania (mm) 65 mm 65 mm 65 mm

Pojemność magazynka 100 x 24/6 - 24/8
150 x 26/6 -26/8

100 x 24/6 - 24/8
150 x 26/6 -26/8

100 x 24/6 - 24/8
150 x 26/6 -26/8

Zszywki w zestawie Zawiera 200 zszywek 
typu 24/6 DIN SUPER

Zawiera 200 zszywek 
typu 24/6 DIN SUPER

Zawiera 200 zszywek 
typu 24/6 DIN SUPER
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NOVUS B 4 re+new

•	 Poręczny zszywacz do profesjonalnego użytku
•	 Wykonany z metalu, w obudowie z lśniącego  

recyklingowanego tworzywa sztucznego

•	 Możliwość zszywania permanentnego, czasowego i 
przybijania

Symbol 020-1932

Kolor
czarny połysk

Ilość zszywanych arkuszy 40

Głębokość zszywania (mm) 65 mm

Pojemność magazynka 100 x 24/6 - 24/8
150 x 26/6 -26/8

Zszywki w zestawie Zawiera 200 zszywek typu 24/6 DIN SUPER

Zobacz więcej: novus-office.com/pl/kompetencja/produkty/re-new/

NOVUS B 5

•	 Profesjonalny zszywacz biurowy do ciągłego użytku
•	 Wykonany z metalu, w obudowie z wysokiej jakości 

lśniącego tworzywa sztucznego
•	 Pojemny magazynek na zszywki, nie wymaga częstego 

uzupełniania
•	 Duża głębokość wsuwania arkuszy (105 mm)
•	 Możliwość zszywania permanentnego, czasowego oraz 

przybijania

Symbol 020-1273 020-1278 020-1277

Kolor
czarny połysk niebieski połysk szary połysk

Ilość zszywanych arkuszy 40 40 40

Głębokość zszywania (mm) 105 mm 105 mm 105 mm

Pojemność magazynka 150 x 24/6 - 24/8
200 x 26/6 -26/8

150 x 24/6 - 24/8
200 x 26/6 -26/8

150 x 24/6 - 24/8
200 x 26/6 -26/8

Zszywki w zestawie Zawiera 200 zszywek 
typu 24/6 DIN SUPER

Zawiera 200 zszywek 
typu 24/6 DIN SUPER

Zawiera 200 zszywek 
typu 24/6 DIN SUPER
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NOVUS B 6

•	 Klasyka i elegancja pośród zszywaczy Novus
•	 Metalowe wykonanie
•	 System przeciwdziałający zakleszczaniu się zszywek 

(ABS), bezproblemowe zszywanie
•	 Możliwość zszywania permanentnego, czasowego oraz 

przybijania

Symbol 020-0252 020-1147 020-0913

Kolor
czarny niebieski szary

Ilość zszywanych arkuszy 30 30 30

Głębokość zszywania (mm) 85 mm 85 mm 85 mm

Pojemność magazynka 100 x 24/6
150 x 26/6

100 x 24/6
150 x 26/6

100 x 24/6
150 x 26/6

NOVUS B 7A

•	 Komfortowy zszywacz z automatycznym systemem
•	 Funkcja automatycznego zszywania, do 8 arkuszy  

papieru za naciśnięciem opuszkiem palca
•	 Wykonany z metalu, w obudowie z wysokiej jakości 

lśniącego tworzywa sztucznego 

•	 System przeciwdziałający zakleszczaniu się zszywek 
(ABS), bezproblemowe zszywanie

•	 Duża głębokość wsuwania arkuszy (105 mm)
•	 Możliwość zszywania permanentnego, czasowego oraz 

przybijania

Symbol 020-1056 020-1656 020-1655

Kolor
czarny połysk niebieski połysk szary połysk

Ilość zszywanych arkuszy 30 30 30

Głębokość zszywania (mm) 105 mm 105 mm 105 mm

Pojemność magazynka 150 x 24/6
200 x 26/6

150 x 24/6
200 x 26/6

150 x 24/6
200 x 26/6

Zszywki w zestawie Zawiera 200 zszywek 
typu 24/6 DIN SUPER

Zawiera 200 zszywek 
typu 24/6 DIN SUPER

Zawiera 200 zszywek 
typu 24/6 DIN SUPER
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NOVUS B 17

•	 Profesjonalny i elegancki zszywacz do akt o dużej  
głębokości wsuwania arkuszy

•	 Wykonany z metalu, górna pokrywa z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego

•	 Wygodne zszywanie formatów od A6 do A2
•	 Antypoślizgowa podstawa z anodowego aluminium
•	 Możliwość zszywania permanentnego i czasowego

Symbol 020-1535

Kolor
czarny/szary połysk

Ilość zszywanych arkuszy 40

Głębokość zszywania (mm) 300 mm

Pojemność magazynka 150 x 24/6 - 24/8
200 x 26/6 -26/8

NOVUS B 90EL

•	 Solidny zszywacz elektryczny do użytku w domu i w 
biurze

•	 System przeciwdziałający zakleszczaniu się zszywek 
(ABS), bezproblemowe zszywanie

Symbol 024-0087

Kolor
szary

Ilość zszywanych arkuszy 20

Głębokość zszywania (mm) 10 mm

Pojemność magazynka 210 x NE 6

Zasilanie 230 V / 50 Hz
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NOVUS B 4FC

•	 Wysokiej jakości zszywacz z systemem flat-clinch do 
codziennego użytku

•	 Wykonany z metalu, w obudowie z wysokiej jakości 

lśniącego tworzywa sztucznego
•	 Zszywanie flat-clinch: permanentne i czasowe,  

przybijanie

Symbol 020-1423 020-1468 020-1467

Kolor
czarny połysk niebieski połysk szary połysk

Ilość zszywanych arkuszy 50 50 50

Głębokość zszywania (mm) 60 mm 60 mm 60 mm

Pojemność magazynka 100 x 24/6 - 24/8
150 x 26/6 -26/8

100 x 24/6 - 24/8
150 x 26/6 -26/8

100 x 24/6 - 24/8
150 x 26/6 -26/8

Zszywki w zestawie Zawiera 200 zszywek 
typu 24/6 DIN SUPER

Zawiera 200 zszywek 
typu 24/6 DIN SUPER

Zawiera 200 zszywek 
typu 24/6 DIN SUPER

NOVUS B 4FC re+new

•	 Wysokiej jakości zszywacz z systemem flat-clinch do 
codziennego użytku

•	 Wykonany z metalu, w obudowie z lśniącego  
recyklingowanego tworzywa sztucznego

•	 Zszywanie flat-clinch: permanentne i czasowe,  
przybijanie

Symbol 020-1933

Kolor
czarny połysk

Ilość zszywanych arkuszy 50

Głębokość zszywania (mm) 60 mm

Pojemność magazynka 100 x 24/6 - 24/8
150 x 26/6 -26/8

Zszywki w zestawie Zawiera 200 zszywek typu 24/6 DIN SUPER

Zobacz więcej: www.novus-office.com/en/re-new
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NOVUS B 8FC Power on Demand

•	 Power on Demand system to mniejszy wysiłek o ponad 
70 % podczas zszywania

•	 Wysokiej jakości zszywacz z systemem flat-clinch do 
profesjonalnego użytku

•	 Wykonany z metalu, górna pokrywa z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego

•	 Bypass system dla wygodnego zszywania 2 do 50  
arkuszy papieru bez zmiany zszywek  

używając 24/8 SUPER
•	 Składana dźwignia oszczędza miejsce, gdy nie pracuje
•	 Duża pojemność magazynka dla nieprzerwanej pracy
•	 Zszywanie flat-clinch: permanentne i czasowe
•	 System Bypass przez pozostawienie końców zszywek 

obok siebie, pozwala używać tego samego typu zszywek 
do górżnych grubości.

Symbol 020-1673 020-1676

Kolor
czarny połysk niebieski połysk

Ilość zszywanych arkuszy 50 50

Głębokość zszywania (mm) 65 mm 65 mm

Pojemność magazynka 150 x 24/8 150 x 24/8

Zszywki w zestawie Zawiera 1,000 zszywek typu  
24/8 DIN SUPER

Zawiera 1,000 zszywek typu  
24/8 DIN SUPER

NOVUS B 39

•	 Mocny zszywacz z ergonomicznym uchwytem
•	 Chromowany, zszywacz wykonany z metalu

•	 Możliwość zszywania permanentnego i czasowego

Symbol 021-0094

Kolor
Chrom

Ilość zszywanych arkuszy 50

Głębokość zszywania (mm) 55 mm

Pojemność magazynka 150 x 24/6 - 24/8
210 x 26/6 - 26/8
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NOVUS B 100EL

•	 Profesjonalny zszywacz elektryczny do codziennego 
użytku oraz dla bardziej wymagających.

•	 Wykonany z metalu zszywacz wewnątrz
•	 Regulowana siła zszywania w zależności od ilości  

zszywanych arkuszy
•	 Zszywanie permanentne lub czasowe
•	 Regulowana głębokość zszywania (5-50 mm)

Symbol 024-0085

Kolor
czarny/szary

Ilość zszywanych arkuszy 40

Głębokość zszywania (mm) 50 mm

Pojemność magazynka 210 x NE 6
210 x NE 6

Zasilanie 230 V / 50 Hz
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NOVUS B 40

•	 Atrakcyjny cenowo zszywacz do szerokiego  
zastosowania, zszywa nawet 100 arkuszy jednorazowo

•	 Podstawa oraz obudowa z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego

•	 System przeciwdziałający blokowaniu się zszywek (ABS)

•	 Regulowana głębokość zszywania (do 55 mm)
•	 System Bypass przez pozostawienie końców zszywek 

obok siebie, pozwala używać tego samego typu zszywek 
do górżnych grubości.

Symbol 023-0056

Kolor
szary

Ilość zszywanych arkuszy 100

Głębokość zszywania (mm) 55 mm

Pojemność magazynka 100 x 23/6 - 23/13 SUPER

NOVUS B 50

•	 Atrakcyjny cenowo zszywacz do szerokiego  
zastosowania, zszywa nawet 100 arkuszy jednorazowo

•	 Metalowy zszywacz w obudowie z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego

•	 System przeciwdziałający blokowaniu się zszywek (ABS)
•	 Regulowana głębokość zszywania (do 75 mm)

•	 Szybkie usuwanie zakleszczonych zszywek
•	 Możliwość zszywania permanentnego i czasowego
•	 System Bypass przez pozostawienie końców zszywek 

obok siebie, pozwala używać tego samego typu zszywek 
do górżnych grubości

Symbol 023-0060

Kolor
szary

Ilość zszywanych arkuszy 140

Głębokość zszywania (mm) 75 mm

Pojemność magazynka 100 x 23/6 - 23/13 SUPER
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NOVUS B 56

•	 Zszywacz heavy duty z wysoką wydajnością zszywania 
do 200 arkuszy papieru jednorazowo

•	 Metalowy zszywacz w obudowie z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego

•	 System przeciwdziałający blokowaniu się zszywek (ABS)
•	 Regulowana głębokość zszywania (do 75 mm)

•	 Szybkie usuwanie zakleszczonych zszywek
•	 Możliwość zszywania permanentnego i czasowego
•	 System Bypass przez pozostawienie końców zszywek 

obok siebie, pozwala używać tego samego typu zszywek 
do górżnych grubości.

Symbol 023-0059

Kolor
szary

Ilość zszywanych arkuszy 200

Głębokość zszywania (mm) 75 mm

Pojemność magazynka 100 x 23/8 - 23/24 SUPER

NOVUS B 56XL

•	 Zszywacz heavy duty z wysoką wydajnością zszywania 
do 170 arkuszy papieru jednorazowo

•	 Metalowy zszywacz w obudowie z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego

•	 System przeciwdziałający blokowaniu się zszywek (ABS)
•	 Regulowana głębokość zszywania (do 250 mm)

•	 Szybkie usuwanie zakleszczonych zszywek
•	 Możliwość zszywania permanentnego i czasowego
•	 System Bypass przez pozostawienie końców zszywek 

obok siebie, pozwala używać tego samego typu zszywek 
do górżnych grubości

Symbol 023-0062

Kolor
szary

Ilość zszywanych arkuszy 170

Głębokość zszywania (mm) 250 mm

Pojemność magazynka 100 x 23/8 - 23/20 SUPER
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Dziurkacze
ODPOWIEDNI

DLA cIEbIE
DZIURKACZGotowy na każde  

wyzwanie!

Szkoła, praca z domu Do małego biura lub 
użytku okazjonalnego

Do średnich biur lub 
częstego użytkowania

Do firm papierniczych 
(drukarnie, sklepy 
plastyczne) lub bardzo 
częstego użytkowania

Zastosowanie

Format papieru

Popularne formaty DIN
Dziurkowanie 2-otworowe

Popularne formaty DIN
Dziurkowanie 2-otworowe

Popularne formaty DIN
Dziurkowanie 4-otworowe

Popularne formaty DIN i 
precyzyjnie perforowane 
normy
Dziurkowanie 4-otworowe

Wydajność*

Do 20 arkuszy Do 30 arkuszy Do 60 arkuszy Do 220 arkuszy
Dziurkacze blokowe heavy duty

Kategorie dziurkaczy

Smart Comfort Power Heavy Duty



D
ZI

U
RK

AC
Ze

 s
M

AR
T

NOVUS E 216

•	 Niezawodny dziurkacz biurowy
•	 Bezpiecznie zatrzaskujący się ogranicznik z czytelnym 

wskaźnikiem formatów

•	 Antypoślizgowa podstawa, którą można otworzyć do 
połowy dla opróżnienia i zamknąć

•	 Metalowa podstawa, uchwyt z wysokiej jakości  
tworzywa sztucznego

Symbol 025-0546 025-0547 025-0584 025-0583 025-0548

Kolor
niebieski zielony ciemnoniebiesk różowy fioletowy

Ilość dziurkowanych arkuszy 16 16 16 16 16

Odległość między otworami 
(mm) 80 80 80 80 80

Średnica otworu(mm) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
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NOVUS B 220

•	 Wysokiej jakości dziurkacz biurowy do użytku  
profesjonalnego

•	 Bezpiecznie zatrzaskujący się ogranicznik z czytelnym 

wskaźnikiem formatów
•	 Antypoślizgowa podstawa, którą można otworzyć do 

połowy dla opróżnienia i zamknąć

Symbol 025-0631 025-0632 025-0630

Kolor
szary połysk niebieski połysk czarny połysk

Ilość dziurkowanych arkuszy 20 20 20

Odległość między otworami (mm) 80 80 80

Średnica otworu (mm) 5,5 5,5 5,5

NOVUS B 220 re+new

•	 Wysokiej jakości dziurkacz biurowy do użytku  
profesjonalnego

•	 Bezpiecznie zatrzaskujący się ogranicznik z czytelnym 
wskaźnikiem formatów

•	 Antypoślizgowa podstawa, którą można otworzyć do 
połowy dla opróżnienia i zamknąć

•	 Urządzenie z metalu z błyszczącą obudową z tworzywa 
sztucznego wykonanego z ekologicznego recyklatu

Symbol 025-0650

Kolor
czarny połysk

Ilość dziurkowanych arkuszy 20

Odległość między otworami (mm) 80

Średnica otworu (mm) 5,5

Zobacz więcej na: www.novus-office.com/en/re-new
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NOVUS B 230

•	 Wysokiej jakości dziurkacz biurowy do użytku  
profesjonalnego

•	 Bezpiecznie zatrzaskujący się ogranicznik z czytelnym 
wskaźnikiem formatów

•	 Antypoślizgowa podstawa, którą można otworzyć do 
połowy dla opróżnienia i zamknąć

•	 Urządzenie z metalu z błyszczącą obudową z tworzywa 
sztucznego

Symbol 025-0614 025-0616 025-0615

Kolor
czarny połysk niebieski połysk szary połysk

Ilość dziurkowanych arkuszy 30 30 30

Odległość między otworami (mm) 80 80 80

Średnica otworu (mm) 5,5 5,5 5,5

NOVUS B 230 re+new

•	 Wysokiej jakości dziurkacz biurowy do użytku  
profesjonalnego

•	 Bezpiecznie zatrzaskujący się ogranicznik z czytelnym 
wskaźnikiem formatów

•	 Antypoślizgowa podstawa, którą można otworzyć do 
połowy dla opróżnienia i zamknąć

•	 Urządzenie z metalu z błyszczącą obudową z tworzywa 
sztucznego wykonanego z ekologicznego recyklatu

Symbol 025-0637

Kolor
czarny połysk

Ilość dziurkowanych arkuszy 30

Odległość między otworami (mm) 80

Średnica otworu (mm) 5,5

Zobacz więcej na: www.novus-office.com/en/re-new
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NOVUS B 240

•	 Poręczny dziurkacz do użytku profesjonalnego, dziurkuje 
jednorazowo do 40 arkuszy papieru

•	 Bezpiecznie zatrzaskujący się ogranicznik z czytelnym 
wskaźnikiem formatów

•	 Antypoślizgowa podstawa, którą można otworzyć  

do połowy dla opróżnienia i zamknąć
•	 Urządzenie z metalu z pokrywą z tworzywa sztucznego
•	 Praktyczna blokada umożliwia zaoszczędzenie miejsca 

przy przechowywaniu

Symbol 025-0415

Kolor
czarny/szary połysk

Ilość dziurkowanych arkuszy 40

Odległość między otworami (mm) 80

Średnica otworu (mm) 5,5
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Feel the
Bea(s)t

FOR MORE 

ROCK'N'ROLL 

AT THE OFFICE

Novus B 56
Heavy-duty stapler

Novus B 2200
Heavy-duty block perforator

This is what true 
performers sound like!

www.novus-office.com
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NOVUS B 265

•	 Mocny i łatwy w obsłudze dziurkacz do użytku profesjo-
nalnego, dziurkuje  do 65 arkuszy papieru jednorazowo

•	 Bezpiecznie zatrzaskujący się ogranicznik z czytelnym 
wskaźnikiem formatów

•	 Antypoślizgowa podstawa, którą można otworzyć  

do połowy dla opróżnienia i zamknąć
•	 Wykonany z metalu, w obudowie z odlewu cynkowego
•	 Praktyczna blokada umożliwia zaoszczędzenie miejsca 

przy przechowywaniu

Symbol 025-0266

Kolor
czarny/szary

Ilość dziurkowanych arkuszy 65

Odległość między otworami (mm) 80

Średnica otworu (mm) 5,5

NOVUS B 2200

•	 Dziurkacz blokowy do dziurkowania dwu- i czterootwo-
rowego , dziurkujący jednorazowo do 200 arkuszy

•	 Przesuwny element do ustawiania formatu umożliwia 
czterootworowe dziurkowanie

•	 Automatycznie centrowany ogranicznik formatów
•	 Blokada formatów umożliwia dziurkowanie od krawędzi 
•	 Wygodna rączka ułatwiająca dziurkowanie dzięki  

perfekcyjnemu przenoszeniu siły nacisku
•	 Osłona rączki gwarancją bezpiecznej pracy
•	 Wymiana części bez użycia narzędzi
•	 Antypoślizgowa podstawa
•	 Wykonany w całości z metalu, w obudowie z wysokiej 

jakości tworzywa sztucznego

Symbol 025-0488

Kolor
szary

Ilość dziurkowanych arkuszy 200

Odległość między otworami (mm) 80
3 x 80

Średnica otworu (mm) 6
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NOVUS E 15 / E 210

•	 Elegancki zestaw zszywacz E 15 i dziurkacz E 210
•	 Zszywacz z możliwością zszywania 15 arkuszy  

i metalowym rozszywaczem
•	 Dziurkacz z możliwością dziurkowania 10 arkuszy  

i ustawieniem formatu

•	 Zszywacz z gwarancją 10 lat, dziurkacz z gwarancją 5 lat.
•	 Zatrzaskujący się ogranicznik formatów z dobrze  

czytelnym wskaźnikiem formatu

Symbol 020-1829 020-1831 020-1830

Kolor
czarny połysk niebieski połysk czerwony połysk

Głębokość zszywania (mm) 37 mm 37 mm 37 mm

Odległość między otworami (mm) 80 80 80

Średnica otworu (mm) 5,5 5,5 5,5

Pojemność magazynka 100 x No.10 100 x No.10 100 x No.10

Zszywki w zestawie Zawiera 1,000 zszywek 
No.10

Zawiera 1,000 zszywek 
No.10

Zawiera 1,000 zszywek 
No.10

NOVUS E 15 / E 210 fresh

•	 Elegancki i poręczny zestaw zszywacz E 15  
i dziurkacz E 210

•	 Dziurkacz z możliwością dziurkowania 10 arkuszy  
i ustawieniem formatu

•	 Zszywacz z możliwością zszywania 15 arkuszy  
i metalowym rozszywaczem

•	 Zszywacz z gwarancją 10 lat, dziurkacz z gwarancją 5 lat.
•	 Zatrzaskujący się ogranicznik formatów z dobrze  

czytelnym wskaźnikiem formatu

Symbol 020-1876 020-1875 020-1874

Kolor
niebieski połysk różowy połysk zielony połysk

Głębokość zszywania (mm) 37 mm 37 mm 37 mm

Odległość między otworami (mm) 80 80 80

Średnica otworu (mm) 5,5 5,5 5,5

Pojemność magazynka 100 x No.10 100 x No.10 100 x No.10

Zszywki w zestawie Zawiera 1,000 zszywek 
No.10

Zawiera 1,000 zszywek 
No.10

Zawiera 1,000 zszywek 
No.10
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NOVUS C 1 / C 216

•	 Praktyczny zestaw zszywacz C 1 i dziurkacz C 216
•	 Zszywacz z możliwością zszywania do 15 arkuszy
•	 Dziurkacz z możliwością dziurkowania 16 arkuszy  

i ustawieniem formatu

•	 Zatrzaskujący się ogranicznik formatów z dobrze  
czytelnym wskaźnikiem formatu

Symbol 020-1659 020-1660

Kolor
czarny niebieski

Głębokość zszywania (mm) 65 mm 65 mm

Odległość między otworami (mm) 80 80

Średnica otworu (mm) 5,5 5,5

Pojemność magazynka 100 x 24/6
150 x 26/6

100 x 24/6
150 x 26/6

Zawiera zszywki Zawiera 1,000 zszywek typu 
 24/6 DIN SUPER

Zawiera 1,000 zszywek typu 
 24/6 DIN SUPER

NOVUS Zestaw Chrom Deluxe

•	 Zawiera zszywacz NOVUS B 6 i dziurkacz NOVUS B 216, 
chromowane

•	 Wysoka jakość wykonania, atrakcyjnie zapakowany 
zestaw prezentowy

•	 System przeciwdziałający blokowaniu się zszywek (ABS)

•	 Zszywacz z możliwością zszywania do 30 arkuszy
•	 Dziurkacz z możliwością dziurkowania 16 arkuszy  

i ustawieniem formatu
•	 Zatrzaskujący się ogranicznik formatów z dobrze  

czytelnym wskaźnikiem formatu

Symbol 020-1173

Kolor
Chrom

Głębokość zszywania (mm) 85 mm

Odległość między otworami (mm) 80

Średnica otworu (mm) 5,5

Pojemność magazynka 100 x 24/6
150 x 26/6

Zszywki w zestawie Zawiera 1,000 zszywek typu 24/6 DIN SUPER
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Pętla recyklingu dzięki nam staje się kompletna! Novus re+new zszywacze i 
dziurkacze składają się nawet z 95% z tworzywa sztucznego (różni się to od 
modelu). Od konstrukcji po opakowanie Novus re+new zostały zaprojektowane 
z myślą o byciu eco friendly i poddawane recyklingowi. W myśl zasady 
“zaprojektowane do rozkładu”, Novus re+new zszywacze i dziurkacze 
mogą zostać poddane recyklingowi na końcu ich służby. Nie da się ukryć, iż 
opakowania tych produktów również mogą zostać poddane recyklingowi i 

służyć ponownie jako nowe. Odkryj nasze przyjazne 
dla środowiska produkty re+new i pozwól, aby 
atrakcyjnie wyglądające i poręczne produkty 
zagościły na Twoim biurku!

re+new WIęKSzA
RÓWNoWAGA
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NOVUS 24/6 DIN SUPER

•	 Standardowe zszywki w nóżką o długości 6 mm
•	 Z drutu stalowego o większej grubości i najwyższej 

wytrzymałości, zalecane zwłaszcza do urządzeń typu 
Flat-Clinch

Symbol 040-0026

Ilość zszywanych arkuszy 30

Zawartość Opakowanie 1,000 sztuk

NOVUS 24/8 SUPER

•	 Standardowe zszywki w nóżką o długości 6 mm
•	 Z drutu stalowego o większej grubości i najwyższej 

wytrzymałości, zalecane zwłaszcza do urządzeń typu 
Flat-Clinch

Symbol 040-0038

Ilość zszywanych arkuszy 50

Zawartość Opakowanie 1,000 sztuk

NOVUS 26/8 SUPER

•	 Zszywki do zszywaczy biurowych, nóżka 8 mm

Symbol 040-0199

Ilość zszywanych arkuszy 40

Zawartość Opakowanie 1,000 sztuk

NOVUS No.10 SUPER

•	 Zszywki do zszywaczy biurowych, nóżka 5 mm

Symbol 040-0003 040-0179

Ilość zszywanych 
arkuszy 20 20

Zawartość Opakowanie 
1,000 sztuk

Opakowanie 
2,000 sztuk

NOVUS N 6 SUPER

•	 Zszywki do zszywaczy elektrycznych, nóżka 6 mm
•	 Drut stalowy o większej grubości niż zszywki 26/6

Symbol 042-0001

Ilość zszywanych arkuszy 25

Zawartość Opakowanie 5,000 sztuk

NOVUS NE 8 SUPER

•	 Zszywki do zszywaczy elektrycznych, nóżka 8 mm
•	 Drut stalowy o większej grubości niż zszywki 26/8

Symbol 042-0002

Ilość zszywanych arkuszy 40

Zawartość Opakowanie 5,000 sztuk
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NOVUS 23/13 SUPER

•	 Zszywki do zszywaczy blokowych. Długość nóżki 13 mm. 
Drut stalowy o najwyższej wytrzymałości

Symbol 042-0533

Ilość zszywanych arkuszy 100

Zawartość Opakowanie 1,000 sztuk

NOVUS 23/17 SUPER

•	 Zszywki do zszywaczy blokowych. Długość nóżki 17 mm. 
Drut stalowy o najwyższej wytrzymałości

Symbol 042-0045

Ilość zszywanych arkuszy 140

Zawartość Opakowanie 1,000 sztuk

NOVUS 23/20 SUPER

•	 Zszywki do zszywaczy blokowych. Długość nóżki 
20 mm. Drut stalowy o najwyższej wytrzymałości

Symbol 042-0240

Ilość zszywanych arkuszy 170

Zawartość Opakowanie 1,000 sztuk

NOVUS 23/24 SUPER

•	 Zszywki do zszywaczy blokowych. Długość nóżki 
24 mm. Drut stalowy o najwyższej wytrzymałości

Symbol 042-0644

Ilość zszywanych arkuszy 210

Zawartość Opakowanie 1,000 sztuk
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WorklifeExperts

Każda mama lubi dostać kwiaty w to wyjątkowe święto. Jednak kwiaty to nie jedyny 
prezent, jakim można obdarować rodzicielki na Dzień Matki. Bardzo dobrym przykładem 
będzie kartka home- made na Dzień Matki!

Świetne rozwiązanie dla rozpoczynających przygodę z kraftingiem, z możliwością 
dodania ciepłych słów. Kartkę można zrobić z kolorowego papieru i czasopism przy 
pomocy dziurkacza Novus. Możesz wybrać dowolne kolory! Taka kartka wykonana z 
pomocą kreatywnych głowic trymera DAHLE uzyska miano 100% hand-made. Starsze 
dzieci poradzą sobie same, natomiast młodsze z pomocą rodzeńśtwa lub rodziców 
przygotują piękne kartki na Dzień Matki..

Instrukcja

1. Najpierw potrzebujemy 
konfetti. Złap za kolorowy 
papier i starsze czasopisma 
i dzięki pomocy dziurkacza 
uzyskaj konfetti! Do kartki 
będzie potrzebna duża 

ilość konfetti, najlepiej 
żeby nie mieściła się w 
dloni. Polecamy najpierw 
dziurkować całą krawędź 
papieru, następnie odciąć 
ją trymerem i powtarzać 
proces, aż do uzyskania 
wielu konfetti. Novus B230 

pozwoli dziurkować wiele 
arkuszy jednocześnie!

2. Teraz powycinaj z 
papieru kształty serc..

3. ....

KArtKI  
z KONfEttI  
NA DzIEń MAtKI

Jako Novus i DAHLE doskonale 
odnajdujemy się na polu Worklife. 

Możesz na nas polegać. Nasze 
innowacyjne, wysokiej jakości 

produkty ułatwią Ci pracę na 
każdym jej etapie. To nie koniec! 
Poza obszerną gamą produktów, 

dostarczamy rozwiązania, wsparcie i 
kreatywne pomysły. 

Tipy przydatne w domu i biurze

Dalsze kroki do własnej kartki konfetti poznasz na: www.novus-dahle.com



www.novus-dahle.com
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Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34 - 38
49808 Lingen (Ems)
Germany
Tel. +49 (0) 591 9140-0
Fax +49 (0) 591 9140-841
info@novus-dahle.com

A company of 


