LAM I NEREN

Lamineerhoezen

GLANZENDE HOESJES SOEPEL BUDGET

Ontdek ons uitgebreid assortiment.
Alle prijzen zijn inclusief BTW.

NY6388
NX6387

80 micron per zijde = 160 micron per hoes. In witte budget
verpakking. Geen Imagelast.
A4 - 30 x 21 cm.
A3 - 42 x 30 cm.

€ 6,45
€ 12,90

Set van 100 (€ 5,33)
Set van 100 (€ 10,66)

GLANZENDE HOESJES DIKKER BUDGET
125 micron per zijde = 250 micron per hoes

PC6390
PA6389

A4 - 30 x 21 cm.
A3 - 42 x 30 cm.

€ 9,95
€ 19,95

Set van 100 (€ 8,22)
Set van 100 (€ 16,49)

LAMINEERHOEZEN A5 125 MICRON
Hoezen 125 micron.

RK5246

154 x 216 mm (= A5).

Per 100 (€ 7,23)

€ 8,75

LAMINEERHOEZEN A8 125 MICRON
RL5247

54 x 86 mm (= A8).

Per 100 (€ 1,98)

€ 2,40

LAMINEERHOEZEN A7 125 MICRON
RM5248

83 x 113 mm (= A7).

Per 100 (€ 4,09)

€ 4,95

GLANZENDE HOESJES SOEPEL IMAGELAST
80 micron per zijde = 160 micron per hoes

XN3866

Imagelast = Lamineerrichting
is aangegeven op de folie en
verdwijnt na het lamineren.

Belangrijke tips voor perfecte resultaten

A5 - 21 x 15 cm.

Set van 100 (€ 5,37)

€ 6,50

NIEUW!!! Deze glanzende hoesjes zijn IMAGELAST: betere
kwaliteit + lamineerrichting is aangegeven op de hoes zelf
(verdwijnt na het lamineren).80 micron per zijde = 160 micron
per hoes

XJ3862 A4 - 30 x 21 cm.
XG3860 A3 - 42 x 30 cm.

€ 8,25
€ 15,95

Set van 100 (€ 6,82)
Set van 100 (€ 13,18)

GLANZENDE HOESJES DIKKER
100 micron

1. Maak de rollen regelmatig schoon. Gebruik hiervoor een
reinigingsblad of een éénvoudig A4-kartonnetje (bv. de
achterkant van een cursusblok) Enkel als de rollen nog warm zijn!

XE3858
XC3857

A4 - 30 x 21 cm.

Set van 100 (€ 9,92)

A3 - 42 x 30 cm.

Set van 100 (€ 19,42)

2. Selecteer de juiste lamineerhoes.
Gebruik een lamineerhoes met dezelfde afmetingen als het
document dat U wilt lamineren! Smalle documenten in te
grote hoezen kunnen vastlopen in de rollers bij foute invoer!
Het document daarom altijd tegen de gesloten kant van de
lamineerhoes plaatsen en de gesloten zijde eerst in de machine
invoeren! Voor perfecte lamineerresultaten en om eventuele
schade aan uw lamineerapparaat te voorkomen, gebruikt u bij
voorkeur geen verlijmde documenten. De Imagelast hoezen
geven de lamineerrichting aan!

VOORDEELPAK GLANZENDE HOESJES

€ 12,00
€ 23,50

PROMO

3. Plaats lamineerhoes op de juiste manier.
Gebruik de formaatindicaties op de invoerklep voor het invoeren
van uw documenten. Steeds de gesloten zijde eerst invoeren, en
NOOIT meerdere kleine lamineerhoezen samen invoeren! De hoes
altijd mooi in het midden van de invoeropening invoeren!

80 micron per zijde = 160 micron per hoes

XK3863

A4 - 30 x 21 cm.

Set van 250 (€ 16,94)

€ 20,50

PROMO
125 micron per zijde = 250 micron per hoes

FH4235

A4 - 30 x 21 cm.

Set van 250 (€ 28,51)

€ 34,50

MATTE HOESJES
Voor een even keurig resultaat als de glanzende folie, maar
mat, dus niet reflecterend. 80 micron per zijde = 160 micron
per hoes

XL3864 A4 - 30 x 21 cm.
XH3861 A3 - 42 x 30 cm.

Set van 100 (€ 16,45)
Set van 100 (€ 31,36)

€ 19,90
€ 37,95

LAMINEERHOEZEN A4 GEPERFOREERD
Voorgeponste lamineerhoezen. Perfect voor in de ringmap.

4. Selecteer de juiste temperatuur.
Selecteer de juiste temperatuur voor uw lamineerhoes. De
dikte van elke lamineerhoes, uitgedrukt in micron, vereist een
aparte temperatuurinstelling. Bij twijfel, kies altijd de laagste
temperatuurinstelling. Deze stap is enkel nodig bij het BUDGET
toestel. De andere toestellen passen die zelf aan dankzij
Autosense.
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B ASISV E RB RU IK S MAT E R I A L E N

RJ5245

Din A4 (21 x 30 cm) - 80 micron.Per 100 (€ 13,02)

€ 15,75

LAMINEERHOESJES LANGE ZIJDE
Tot 40% sneller lamineren.De lange zijde is gesloten, perfect
voor het lamineren van grote volumes. Alleen geschikt voor
A3 lamineermachines.

YP8508 

Set van 100 (€ 9,50)

(€ exclusief)

€ 11,50

€ inclusief

