
Ножeви зa
хaртијa

klever.com.mk
офис ризница



Неопходни за канцеларии и печатници, како и фотостудија. 
Тие се корисни за сечење многу видови хартија, од тенка 
хартија за печатење до картон. Без разлика дали сте 
наставник и ги подготвувате наставните вежби за вашите 
ученици или сте сопственик на печатница, ножевите за 
хартија ќе бидата корисна алатка за вас.

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



офис ризница

Подлога со исцртан графикон за практично сечење на 
материјалите
Транспарентен држач на хартија со мобилна основа 
Целосно заштитено сечило изработено од челик

Работна ширина       310мм
Капацитет на сечење       5 листа
Димензии       400х100х45мм
Тежина        0,3кг.

Нож за хартија
гр.    шифра        производ         е.м. 

B         N311      Erich Krause  19270      пар.      505ден.

цена  
со ддв

Подлога со исцртан графикон за практично сечење на 
материјалите
Транспарентен држач на хартија со мобилна основа 
Целосно заштитено сечило изработено од челик

Работна ширина       350мм
Капацитет на сечење       5 листа
Димензии       380х100х37мм
Тежина        0,5кг.

Нож за хартија
гр.    шифра        производ         е.м. 

B         N310      Erich Krause  19271      пар.     610ден.

цена  
со ддв

Лизгачки ножеви

- Работната површина обележана со мрежа и мерни формати за 
лесно центрирање
- Автоматско стегање на линијата за сечење за брзо фиксирање 
на материјалот за сечење
- Стабилна метална основа со нелизгачки гумени ногарки за 
одржување на ротациониот тример безбедно на место
- А4 формат

Работна ширина       320 мм
Капацитет на сечење       8 листа
Димензии       449  x 208 мм
Тежина        1 кг.

Нож за хартија
гр.    шифра        производ         е.м. 

B         D-507          DAHLE 507          пар.    3.370ден.

цена  
со ддв
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- Работната површина обележана со мрежа и мерни формати за 
лесно центрирање
- Шината која што ја држи хартијата при сечење има 
транспарентен раб за увид
- Вклучен 1 нож за право сечење ( другите ножеви по порачка )

Работна ширина       320мм
Капацитет на сечење       10 листа
Димензии       420х290х100мм
Тежина        0,7кг.

Нож за хартија
гр.    шифра        производ         е.м. 

B         R448         SmarCat  А300      пар.    2.795ден.

цена  
со ддв

- Работната површина обележана со мрежа и мерни формати за 
лесно центрирање
- Автоматско стегање на линијата за сечење за брзо фиксирање 
на материјалот за сечење
- Стабилна метална основа со нелизгачки гумени ногарки за 
одржување на ротациониот тример безбедно на место
- А3 формат

Работна ширина       460 мм
Капацитет на сечење       6 листа
Димензии       589  x 208 мм
Тежина        1 кг.

Нож за хартија
гр.    шифра        производ         е.м. 

B         D-508          DAHLE 508          пар.    4.780ден.

цена  
со ддв
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- Работната површина обележана со мрежа и мерни формати за 
лесно центрирање
- Автоматско стегање на линијата за сечење за брзо фиксирање 
на материјалот за сечење
- Стабилна метална основа со нелизгачки гумени ногарки за 
одржување на ротациониот тример безбедно на место
- А3 формат

Работна ширина       510	мм
Капацитет на сечење       20 листа
Димензии	 	 	 				730		x	395	мм
Тежина        4.1	кг.

Нож за хартија
гр.    шифра        производ         е.м. 

B									D-552										DAHLE	552										пар.			 13.160ден.

цена  
со ддв

- Работната површина обележана со мрежа и мерни формати за 
лесно центрирање
- Автоматско стегање на линијата за сечење за брзо фиксирање 
на материјалот за сечење
- Стабилна метална основа со нелизгачки гумени ногарки за 
одржување на ротациониот тример безбедно на место
- А4 формат

Работна ширина       360	мм
Капацитет на сечење       20 листа
Димензии	 	 	 				580		x		395	мм
Тежина        3,4	кг.

Нож за хартија
гр.    шифра        производ         е.м. 

B									D-550										DAHLE	550										пар.			 9.925ден.

цена  
со ддв

- Работната површина обележана со мрежа и мерни формати за 
лесно центрирање
- Автоматско стегање на линијата за сечење за брзо фиксирање 
на материјалот за сечење
- Стабилна метална основа со нелизгачки гумени ногарки за 
одржување на ротациониот тример безбедно на место
- А2 формат

Работна ширина       720	мм
Капацитет на сечење       20 листа
Димензии	 	 	 				940		x	395	мм
Тежина        5.2	кг.

Нож за хартија
гр.    шифра        производ         е.м. 

B									D-554										DAHLE	554										пар.			 14.865ден.

цена  
со ддв
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- Работната површина обележана со мрежа и мерни формати за 
лесно центрирање
- Автоматско стегање на линијата за сечење за брзо фиксирање 
на материјалот за сечење
- Стабилна метална основа со нелизгачки гумени ногарки за 
одржување на ротациониот тример безбедно на место
- А1 формат

Работна ширина       960 мм
Капацитет на сечење       10 листа
Димензии       1.180  x  395 мм
Тежина        6,4 кг.

Нож за хартија
гр.    шифра        производ         е.м. 

B         D-556          DAHLE 556          пар.    15.700ден.

цена  
со ддв

- Работната површина обележана со мрежа и мерни формати за 
лесно центрирање
- Автоматско стегање на линијата за сечење за брзо фиксирање 
на материјалот за сечење
- Стабилна метална основа со нелизгачки гумени ногарки за 
одржување на ротациониот тример безбедно на место
- А0 формат

Работна ширина       1300 мм
Капацитет на сечење       7 листа
Димензии       1.520  x 395 мм
Тежина        8 кг.

Нож за хартија
гр.    шифра        производ         е.м. 

B         D-558          DAHLE 558          пар.    19.590ден.

цена  
со ддв



офис ризница

Работна површина      										720мм	
Капацитет на сечење                 6	листа
Димензии                  840х350мм
Тежина        									8,5кг

Нож лизгачки
гр.    шифра        производ        е.м. 

B									S539									skre-switch	720					пар.			 18.840ден.

цена  
со ддв

1. Нож за сечење на хартија во поголеми формати, како и на 
    постери, фотографија и слични материјали, поставен на
    стабилна метална висока основа.
2. Ротирачко ноже кое самото се остри при сечење и е безбедно
    за работа и одлично за прецизни сечења.
3. Подлога во која може да се одложува хартијата како и
    отпадните исечоци.
4. Транспарентна лајсна која ги држи материјалите автоматски
     при сечењето.

Работна ширина       1350мм
Капацитет на сечење       0,8мм
Работна	површина	 	 				295х1350мм
Димензии	 	 	 				455х280х100мм
Тежина        1,3кг.

Нож за хартија
гр.    шифра        производ         е.м. 

B										I414													Ideal	0135									пар.			 70.465ден.

цена  
со ддв

2. 3.

- Метална конструкција која дава стабилност со површина 
обележана со мрежа и мерни формати за лесно центрирање 
-Шина со едноставна преса која што ја држи хартијата при 
сечење
- Магнетен граничник за лесно поставување на хартијата за 
сечење 
- Вклучен комбиниран нож со 3 вида на сечење, право, 
перфорирање и бигување
- Лесна промена помеѓу ножевите со вртење на контролорот

Работна ширина       457мм
Капацитет на сечење       30 листа
Димензии	 	 	 				692х410х117мм
Тежина        4.6кг.

Нож за хартија
гр.    шифра         производ          е.м. 

B									R483							SmarCat		А525	pro				пар.			 20.950ден.

цена  
со ддв
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Резервни ножиња за нож Електрон
гр.    шифра        производ         е.м. 

B          R419                  2/1                 пар.     445ден.

                      

цена  
со ддв

Резервни ножиња

Гилотини

Модел         Ideal 1133 Ideal 1142
Работна ширина       340мм  430мм
Капацитет на сечење       15 листа  15 листа
Преса        рачна  рачна
Работна површина       340х250мм 430х250мм
Димензии       570х290х85 660х290х85
Тежина        2,5кг.  3,0кг.

Гилотини
гр.    шифра        производ        е.м. 

B         I293             Ideal 1133          пар.     9.450ден.

цена  
со ддв

- Работната површина обележана со мрежа и мерни формати за 
лесно центрирање
- Висококвалитетни сечила изработени од солинген челик
- Рачно стегање со интегриран штитник за прст за сигурно 
држење на предметот што се сече
- А4 формат

Работна ширина       340 мм
Капацитет на сечење       15 листа
Димензии       443  x 285 мм
Тежина        3,9 кг.

Нож за хартија
гр.    шифра        производ         е.м. 

B         D-533          DAHLE 533          пар.    8.715ден.

цена  
со ддв
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- сет ножеви изработени од високо квалитетен солинген челик

Работна ширина       340мм
Капацитет на сечење       25	листови
Преса	 	 	 				рачна
Работна	површина	 	 				305х384
Димензии	 	 	 				527х320х318мм
Тежина        4,5кг.

Гилотини
гр.    шифра        производ         е.м. 

B										I117													Ideal	1034									пар.			  12.400ден.

цена  
со ддв

- сет ножеви изработени од високо квалитетен солинген челик

Работна ширина       350мм
Капацитет на сечење       30	листови
Преса	 	 	 				автоматска
Работна	површина	 	 				381х240
Димензии	 	 	 				560х385х260мм
Тежина        5кг.

Гилотини
гр.    шифра        производ         е.м. 

B										I135													Ideal	2035									пар.			  14.000ден.

цена  
со ддв

- сет ножеви изработени од високо квалитетен солинген челик

Работна ширина       460мм
Капацитет на сечење       25	листови
Преса	 	 	 				автоматска
Работна	површина	 	 				510х356мм
Димензии	 	 	 				700х390х385мм
Тежина        7,5кг.

Гилотини
гр.    шифра        производ         е.м. 

B										I399													Ideal	1046									пар.			  21.045ден.

цена  
со ддв

- Работната површина обележана со мрежа и мерни формати за 
лесно центрирање
- Висококвалитетни сечила изработени од солинген челик
- Рачно стегање со интегриран штитник за прст за сигурно 
држење на предметот што се сече
- А3 формат

Работна ширина       460	мм
Капацитет на сечење       15 листа
Димензии	 	 	 				569		x	285	мм
Тежина        4,9	кг.

Нож за хартија
гр.    шифра        производ         е.м. 

B									D-534										DAHLE	534										пар.			 12.360ден.

цена  
со ддв
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- Двострана подлога за сечење со 5 слоја
-  Јасно распоредени водилки за оптимално 
позиционирање на материјалот за сечење
- Јадро отпорно на сечење и само-заздравувачка 
површина за сечење
- А4 формат

Работна ширина          22	x	30	см.
Формат за фотографии       7x10см				9x13см	
	 	 								2	3/4“x	4“					3	1/2“x5“
Формат	за	пасош	 								35x45	мм

Нож за хартија
гр.    шифра        производ         е.м. 

B						D-10690							DAHLE	10690							пар.			 620ден.

цена  
со ддв

- Двострана подлога за сечење со 5 слоја
-  Јасно распоредени водилки за оптимално 
позиционирање на материјалот за сечење
- Јадро отпорно на сечење и само-заздравувачка 
површина за сечење
- А3 формат

Работна ширина          30	x	45	см.
Формат за фотографии       7x10см				9x13см	
	 	 								2	3/4“x	4“					3	1/2“x5“
Формат	за	пасош	 								35x45	мм

Нож за хартија
гр.    шифра        производ         е.м. 

B						D-10691							DAHLE	10691							пар.			 1.085ден.

цена  
со ддв

- Двострана подлога за сечење со 5 слоја
-  Јасно распоредени водилки за оптимално 
позиционирање на материјалот за сечење
- Јадро отпорно на сечење и само-заздравувачка 
површина за сечење
- А2 формат

Работна ширина          45	x	60	см.
Формат за фотографии       7x10см				9x13см			10x15см					
	13x18см					2	3/4“x4“					3	1/2“x5“					4“x6“	5“x7“	
Формат	за	пасош	 								35x45	мм

Нож за хартија
гр.    шифра        производ         е.м. 

B						D-10692							DAHLE	10692							пар.			 2.100ден.

цена  
со ддв

- Двострана подлога за сечење со 5 слоја
-  Јасно распоредени водилки за оптимално 
позиционирање на материјалот за сечење
- Јадро отпорно на сечење и само-заздравувачка 
површина за сечење
- А1 формат

Работна ширина          60	x	90	см.
Формат за фотографии       7x10см				9x13см			10x15см
13x18см				15x20см				20x30см				24x30см			2	3/4“x4“
3	1/2“x5“				4“x6“				5“x7“				6“x8“				8“x12“				9	1/2“x12“	
Формат	за	пасош	 								35x45мм			50x60мм			2“x2“	
Формат	за	визит	карти			85x55мм		90x50мм		3	1/2“x2“			

Нож за хартија
гр.    шифра        производ         е.м. 

B						D-10693							DAHLE	10693							пар.			 3.770ден.

цена  
со ддв



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


