
 
Brukte kontormøbler og teknisk utstyr.
Regnbueveien 9 - Fornebu, 1405 LANGHUS. Telefon: 22151500

Vi har følgende produkt til salgs:

Unibind elektrisk innbindingsmaskin,
modell Unibinder 8.2, pent brukt

 2.950,- eks mva ID: 34370 Stk. 1  

Beskrivelse:

https://www.movement.as
https://www.movement.as/kontormobler-og-utstyr/annet-kontorutstyr/kontormaskin-og-makulering/unibind-elektrisk-innbindingsmaskin-modell-unibinder-82-pent-brukt-34370.html


Enklere å få alle arkene korrekt ned i ryggen

Enklere innbindingsjobb

Enklere å få garantert heft hver gang

Enklere å få garantert heft pga mer voks i ryggen

Enklere å få korrekt resultat på dokumentet

Ryggen tilpasses hvert enkelt dokument

Færre ryggbredder

Mindre lagerhold

Spennende nye farger på ryggen og bøkene

Hvit elegant høyglans utførelse på maskinen

Hvitt arbeidsbord

Ingen opplæring kreves

Ingen hulling eller tidkrevende forarbeid kreves før innbinding

Redigeringsmulighet

Kan binde inn bøker

Kan binde inn hefter

Kan binde inn fotobøker

Kan binde inn bøker med digital trykket omslag – casemaker bøker

Kan binde inn ulike formater

Kan binde inn ryggbredder fra 2-340 ark

Nytt system er lite plasskrevende

Binder inn alle Unibind Mapper og bøker uansett type

Selges som den står med 10 dagers åpent kjøp mot tekniske feil, ellers ikke garanti / returrett.

Prisen er pr stk, eks mva

Unibind elektrisk innbindingsmaskin, modell Unibinder 8.2, pent brukt.

Produktinfo:

Bind inn – innbindingskammer

Rett opp og tilpass ryggen – krympekammer

Avkjøl ryggen – kjølekammer

UniBinder 8.2 ivaretar alle stegene

Tilpasset til ny innbindingsmaskin leveres det også en ny mappeserie UniFlexCover og UniHardCover.

Mappene leveres med klar plast på ene siden og matt plast på andre siden slik at dere har begge

valgene på forside ved hver innbinding. NYE mapper og bøker leveres nå i Kun 5 ryggbredder: S – M –

L – XL – XXL som ivaretar innbinding fra 2-340 ark og med nye spennende farger på bøkene og ryggene

på mappene.

Viktige fordeler med ny innbindingsmaskin UNIBINDER 8,2 er:

Enklere tilpasning og valg av mappestørrelse til dokumentet

Generell info:

Prisen er eks mva, som kommer i tillegg med 25%.
---
Henting må avtales på telefon 22 15 15 00, henting kun etter avtale.
Adresse: Regnbueveien 9, 1405 Langhus, evt sending må avtales særskilt.
Ved henting kan man betale med norske bankkort, samt de vanligste kredittkortene. Vi tar dessverre
ikke lenger kontanter.
Vi har også mye annet flott og rimelig møblement til kontoret, samt annet utstyr tilgjengelig.
---
Se våre andre annonser, eller ta kontakt for visning, eller spesielle behov! Vi har store mengder
forskjellige pent brukte kontormøbler til salgs.
Besøk gjerne vårt showroom på Langhus ved Oslo, med et godt utvalg nye og brukte kontormøbler,
konferansemøbler, kontorstol(er) og kontorinnredning ellers.



Produsent: 

Ny eller Brukt: Brukt

Adresse: Regnbueveien 9 1405

Referanse: 131766504
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