UniCover Flex
Fóliové desky UniCover Flex jsou
tím pravým řešením pro dokonalou
prezentaci dokumentů. Maximální
funkčnost a profesionální vzhled
vázaných dokumentů zajišťuje
kombinace lesklé a matné fólie.
Vázací systém UniBinder sváže
a slisuje hřbet desek do optimální
šířky podle počtu listů v dokumentu.

FLEXIBILITA

BARVY

KVALITA

Kombinace lesklé a matné
fólie – jednoduše otočte tak,
jak se vám víc líbí.

Široká škála barev hřbetů
desek pro barevné sladění
s vaším firemním logem.

Kombinace ocelového
hřbetu a lepidla na bázi
pryskyřice je zárukou
pevné a odolné vazby.

Vlastnosti a výhody
• Dobrá prezentace přímo odráží kvalitu
produktů a služeb, které poskytujete.

• Hřbet desek se stlačí a uzavře dokument
tak, že vazba je dokonalá.

• Umocněte dojem, který chcete udělat
na vaše zákazníky, dokonalou prezentací.

• Ocelový hřbet je zárukou pevné
a odolné vazby.
• Lis, kterým je vybaven vázací přístroj, stlačuje
listy dokumentu dovnitř vazby, čímž zvyšuje
její kvalitu.

• Čirá a matná fólie v jednom typu desek.
Jednoduše otočte tak, jak se vám více líbí.

• Pro vazbu dokumentů do 340 listů stačí
• Snadná a rychlá výměna listů.
pouze 6 šířek hřbetů (úspora skladových zásob).

POUŽITÍ

BARVY

• nabídky
• smlouvy
• manuály
• prezentace
• poznámkové bloky
• ceníky
• výroční zprávy

antracitová

azurová

bordó

tmavě modrá

stříbrná

tmavě zelená

červená

černá

bílá
• jiné barvy jsou k dispozici na vyžádání

VELIKOSTI
Šířka hřbetu
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INSTRUKCE

1

Vložte dokument
do desek.

2

Desky vložte do systému, zahřívání se spustí
automaticky.

3

Rozsvítí se zelená,
desky přesuňte
do lisu.

4

Slisujte
hřbet.
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5

Desky vložte
do chladicí části.

6

Máte hotovo!

