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Со пластифицирање го заштитувате и зачувувате вашиот 
печатен документ. Ова може да биде од сертификат 
доделен на вашето дете на училиште до беџ на патна 
торба.

Пластифицираните материјали исто така обезбедуваат 
подобар квалитет, важен фактор за толку многу бизниси. 
Пластифицираните брошури и бизнис картичка може 
да го подобри имиџот на компанијата и да помогнат во 
генерирање на поголема продажба.

Нашиот тим, расположен да Ви излезе во пресрет 
Ве очекува.



офис ризница

Куќиште со

2 
ролери 125

микрона

- едноставно пластифицирање во 3 чекори;
- константна контрола на температурата и контрола на 
  брзината за постигнување висок квалитет 
  на пластифицирање;
- копче за ослободување на ролерите при заглавување;
- копче за избор на температура за пластифицирање;
- автоматско исклучување по 30 мин. неактивна работа.

Модел         Fusion 1100L A4 Fusion 1100L A3
Работна ширина       241мм	 	 303мм
Потребно време за загревање      до	4	мин до	4	мин.
Време на пластифицирање      <	1	мин.   <	1	мин.
Maмсимална дебелина на фолија      125 мак.  125	мак.
Димензии	 	 	 				370х108х80мм	 465х109х81мм
Тежина        1,4кг.	 	 1,7кг.

Пластифицирки
гр.    шифра        производ        е.м. 

B									G240						Fusion	1100L	A4					пар.			   5.402ден.

цена  
со ддв

Куќиште со

2 
ролери 125

микрона

- едноставно пластифицирање во 3 чекори;
- константна контрола на температурата и контрола на 
  брзината за постигнување висок квалитет на пластифицирање;
- копче за ослободување на ролерите при заглавување;
- копче за избор на температура за пластифицирање;
- автоматско исклучување по 30 мин. неактивна работа;
- помошни граничници на влез и подлога на излез од апаратот.

Модел         Fusion 3000L A4 Fusion 1100L A3
Работна ширина       241мм	 	 303мм
Потребно време за загревање      1,5	мин  1,5	мин.
Време на пластифицирање      ~	40	сек.   ~	40	сек.
Maмсимална дебелина на фолија      125 мак.  125	мак.
Димензии	 	 	 				370х108х80мм	 465х109х81мм
Тежина        1,3кг.	 	 1,7кг.

Пластифицирки
гр.    шифра        производ        е.м. 

B									G242						Fusion	3000L	A4					пар.			   7.085ден.

цена  
со ддв
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Куќиште со

4 
ролери 250

микрона

Куќиште со

6 
ролери 250

микрона

- oдличен апарат со можност за пластифицирање на помали
  фолии од 75 до 250 мак.;
- едноставно пластифицирање во 3 чекори;
- константна контрола на температурата и контрола на брзината
  за постигнување висок квалитет на пластифицирање;
- функција за автоматско исклучување.

Работна ширина (A3)        320мм 
Потребно време за загревање       1 мин.
Потребно време за пластифицирање      до 2 мин.
Максимална дебелина на фолија       250 мик.
Димензии        520х370х130мм
Тежина         5,5кг.

Пластифицирка
гр.    шифра        производ        е.м. 

B        P1013              Lam 325           пар.    20.410ден.

цена  
со ддв

- одличен апарат со можност за ладно пластифицирање како и
  можност за пластифицирање од 75 до 250 мик. со помош на само
  две копчиња за управување;
- едноставно пластифицирање во 3 чекори; 
- константна контрола на температурата и контрола на брзината за
  постигнување висок квалитет на пластифицирање;
- можност за избор на 5 температури и ладно пластифицирање.

Модел            Lam 231      Lam 321
Работна ширина       230мм  320мм
Потребно време за загревање                 3        мин         3        мин.
Време на пластифицирање           <                  1               мин.      <     1     мин.
Maмсимална дебелина на фолија           250     мак.     250    мак.
Димензии          400х210х100мм 500х210х100мм
Тежина           3,5кг.  4,5кг.

Пластифицирки
гр.    шифра        производ        е.м. 

B         P1116            Lam 231           пар.      9000 ден.

B         P1117            Lam 321           пар.     13300 ден.

цена  
со ддв

B         P1113            Lam 222           пар.      2875 ден.

     Lam 222  
     230мм                        
     3 мин  
     < 1 мин.  
     125 мак.  

400х210х100мм 
      3,5кг  
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Куќиште со

2 
ролери

• Два загреани силиконски ваљаци
• Можно е ладно ламинирање
• Ламинирање во фото квалитет
• Систем против блокирање за безбедно отстранување на 
ламинирани листови

Модел         70104  70103
Формат        А4  А3
Работна ширина       230 мм  325 мм
Потребно време за загревање      3-5 мин.  3-5 мин.
Време на пластифицирање      250 мм/мин. 250 мм/мин.
Maмсимална дебелина на фолија      0,5мм  0,5мм
Димензии       360х78х150мм 454х78х150мм
Тежина       1,25 кг.  1,7 кг. 
Потрошувачка                 265 W  365 W

Пластифицирки
гр.    шифра        производ        е.м. 

B      D-70104       DAHLE 70104       пар.     4.640ден.

B      D-70103       DAHLE 70103       пар.     6.080ден.

цена  
со ддв

Куќиште со

4 
ролери

Пластифицирки
гр.    шифра        производ        е.м. 

B      D-70304       DAHLE 70304       пар.     7.105ден.

цена  
со ддв

Куќиште со

2 
ролери

• Апарат за пластифицирањe за трајна заштита од 
нечистотија и влага
• Два загреани силиконски ваљаци
• Ламинирање во фото квалитет
• Систем против блокирање за безбедно отстранување на 
ламинирани листови

Модел         70204  70203
Формат        А4  А3
Работна ширина       230 мм  325 мм
Потребно време за загревање      ~30 сек.  ~40 сек.
Време на пластифицирање      500 мм/мин. 500 мм/мин.
Maмсимална дебелина на фолија      0,5мм  0,5мм
Димензии       360х78х150мм 454х78х150мм
Тежина       1,5 кг.  2 кг. 
Потрошувачка                 575 W  575 W

Пластифицирки
гр.    шифра        производ        е.м. 

B      D-70204       DAHLE 70204       пар.     5.150ден.

B      D-70203       DAHLE 70203       пар.     7.780ден.

цена  
со ддв

• Апарат за пластифицирањe за трајна заштита од 
нечистотија и влага
• Четири загреани силиконски ваљаци
• Ламинирање во фото квалитет
• Систем против блокирање за безбедно отстранување 
на ламинирани листови

Модел         70204
Формат        А4
Работна ширина       230 мм
Потребно време за загревање      ~30 сек.
Време на пластифицирање      500 мм/мин.
Maмсимална дебелина на фолија      0,5мм
Димензии       360х78х150мм
Тежина       2 кг. 
Потрошувачка                 575 W
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Со пластифицирање хартијата се заштитува од сонце, вода, кинење...

Апаратите за пластифицирање наоѓаат широка примена:

Со фолии за ладно пластифицирање и самолепливи
клипси, брзо и едноставно ќе изработите ИД картички,

без употреба на апарат за пластифицирање

Фолии за пластифицирање

Фолии за пластифицирање
гр.     шифра               производ               е.м. 

B       F101              86х54мм;      120 мик.      1/100         135ден.

B       F102              90х60мм;      125 мик.      1/100         110ден.

B       F105              95х65мм;      125 мик.      1/100         175ден.

B       F127             95x60мм самолеплива      пар.             18ден.

B       F226/1         100x70мм самолеплива    пар.           208ден.

B       F136             A7 (105х75)    125 мик.     1/100          105ден.

B       F112             A5 (216х154)  125 мик.     1/100         480 ден. 

B          F145                   A5(216x154)    75мик.           кутија              385ден.

B           F106                 A7(110x80)    75мик.             кутија             130ден.

B       F246             A5 (216х154)  100 мик.     1/100          405ден.

В          F155                   A6 (154x111)    75мик.         кутија              220ден.

B       F113/100     A4 (303х216)    80 мик.     1/100          615ден.

B       F123/100     A4 (303х216)  100 мик.     1/100       1030 ден.

B       F114/100     A4 (303х216)  125     мик.     1/100       1220 ден.

цена  
со ддв

Фолии за ладно пластифицирање
гр.     шифра               производ               е.м. 

B       F162              54х86мм;        80 мик.       пар.        19ден.

B       F162              64х108мм;      80 мик.       пар.        19ден.

B       F162              66х60мм;        80 мик.       пар.        19ден.

B       F162              79х65мм;        80 мик.       пар.        19ден.

B       F163              303х216мм;   80 мик.        пар.        94ден.

цена  
со ддв

B       F118/100     A3 (303х216)    75       мик.     1/100       1390 ден.

B       F233/100     A3 (303х216)  100     мик.     1/100       1275 ден.

B       F119/100     A3 (303х216)  125     мик.     1/100       2540 ден.



Одлучете се за БРЕНД на кој може да му верувате.

тел.: 02/3298-699

е-mail: contact@klever.com.mk

ул. K. Битољану бр. 2  1000 Скопје, Македонија


