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Lamineren  3. Lamineerhoezen  Glanzend
     Displayformaat
  4. Lamineerhoezen  Mat
     Eénzijdig zelfklevend
     Geperforeerd
  5. Lamineerrollen  Standaard Glanzend
     Standaard Mat
     ImageCare
  6. Lamineerrollen  MicroCrystal film
     Fujipla Almeister
     Polynex Standaard
     Polynex Ultrabond PT
     Reinigingsmiddelen
  7. Koudlamineren  Albyco UniCold
     Albyco EcoCold
     Albyco ProCold
  8. Koud lamineren  Albyco AllWeather Pro
     Albyco ProIce
  9. Koud lamineren & Mount film Albyco BioPro
     Albyco Stick2Media
     Albyco Stick2Acrylic
     Albyco Stick2Glass
     Albyco BannerBack
     Albyco Re-Po Print
     Albyco WallPrint
     Albyco WindowPrint

Inhoudsoverzicht

Inbinden  13. Wire draadbindruggen   3:1 Standaard kleuren
     3:1 Speciale kleuren
     3:1 Formaat A5
     2:1 Standaard kleuren
     Kalenderhaken
  14. Lijmbinden  Powis Superstrips A4
     Powis Superstrips A5
     Powis Perfectback Strips
  15. Lijmbinden  Powis Lx-strips
     Powis schutbladen
  16. Lijmbinden  Unibind Unicover Flex 
     Unibind Unicover Mat    
     Unibind Unicover Hard
  17. Plastic bindringen  21-rings, rond
     21-rings, ovaal
     21-rings, speciale kleuren
     20-rings, rond
  18. Schutbladen  Kunststof transparante schutbladen
     Kunststof propyleen schutbladen
     Kunststof transparante schutbladen, mat
     Kartonnen schutbladen
  19. Overig binden  Velobind-strips
     Coil inbindspiralen
     Klemruggen
  20. Lijmbinden  Thermocovers
     Wraparounds
     Planax Copybindstrips
     Planatol
     Hittebestendige inbindtransparanten
  21. Lijmbinden  Fastbind

2

Ringbandmappen 22. Ringbandmappen  Ringbandmappen Standaard
     Ringbandmappen, FSC
     Tabbladen
  23. Ringbandmappen  Papierklemmen
     Filestrips
     Showtassen & L-mappen
     Zelfklevende insteektassen
     Snelhechtmappen

Papier  24. Papier   Navigator Universal
            Navigator Ecological
           Navigator Hybrid
     Navigator Specials

Lijsten  25. Kliklijsten   Kliklijsten, stoepborden
     folies en posterzakken
  26.Whiteboards   Whiteboards
     Prikborden 

Grafische afwerking 27. Boren   Papierboren
     Toebehoren voor papierboren
  28. Hechten/snijden   Hechtnieten
     Messen voor stapelsnijmachines
     Snijlatten voor stapelsnijmachines
     Magnetic Pads 

Diversen  29. Verpakken   Verpakkingsfolie
     Banderolleren
     Kopieerbare transparanten
     Badges

  31. Leveringsvoorwaarden 

Foamplaten  10. Kapa   Kapafix, Kapaline, Kapamount, Kapacolor, Kapaplast
  11. Forex   Forex Classic, Forex Smart, Forex Print, 
  12. DiBond   DiBond wit, DiBond gekleurd
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LS5486801007554 x 86
LS5486125100125
LS5486175100175
LS5486250100250
LS598312510012559 x   83
LS5983175100175
LS5983250100250
LS609012510012560 x   90
LS6090175100175
LS6090250100250
LS649912510012564 x   99
LS6499175100175
LS6510812510012565 x 108
LS65108250100250
LS6595801007565 x   95
LS6595125100125
LS6595175100175
LS6595250100250
LS679912510012567 x   99
LS6799175100175
LS7510512510012575 x 105
LS75105175100175
LS75105250100250
LS9513512510012595 x 135
LSA78010075A7 (80 x 111 mm)
LSA7125100125
LSA7175100175
LSA7250100250
LSA68010075A6 111 X 154 mm)
LSA6100100100
LSA6125100125
LSA6175100175
LSA6250100250
LSA58010075A5(154 x 216 mm)
LSA5100100100
LSA5125100125
LSA5175100175
LSA5250100250
LSA46010060A4(216 x 303 mm)
LSA48010075
LSA4100100100
LSA4125100125
LSA4175100175
LSA4250100250
LSA38010075A3(303 x 426 mm)
LSA3100100100
LSA3125100125
LSA3175100175
LSA3250100250
LSA2125100125A2(426 x 600 mm)

ArtikelcodeDikte in micr.Formaat

Glanzende lamineerhoezen zijn voorzien van een anti-statische finishing om
makkelijker, sneller en nauwkeuriger de prints te positioneren tussen de vellen.
De verhouding tussen de kunststof (PET)-laag en de (EVA)-lijm is per hoes-dikte exact 
uitgebalanceerd voor een optimaal lamineerresultaat en minimale lijmafzetting op de 
lamineerwalsen.

Alle lamineersheets zijn voorzien van ronde hoeken en verpakt per 100 stuks.
Andere formaten en diktes op aanvraag verkrijgbaar.

Glanzend

LSIA58010080A5 (148x213 mm)
LSIA5125100125
LSIA48010080A4 (210 x 300 mm)
LSIA4125100125
LSIA38010080A3 (297 x 423 mm)
LSIA3125100125

2.
1.

1

ArtikelcodeDikte in micr.Formaat
Lamineerhoezen, Display formaat

2.
1.

2

3

* Albyco SuperSpeed R10, professionele hotrol-lamineermachine. Veruit de snelste 
hoezenlaminator in de markt. Een A4-sheet in slechts 4,5 seconden!
Professionele hotrol-lamineermachine, uitgerust met 10 rollen, waarvan 6 verwarmd, 
voor een nog betere warmteverdeling. Eenvoudige rolreiniging, bijzonder robuuste 
machinebouw, duurzame elektromotor voor intensief gebruik. Werkt zonder carrier.

Display-formaat lamineerhoezen hebben een bruto-formaat A5, A4 of A3. Deze worden
gebruikt om in displays te plaatsen. Deze hoezen hebben aan twee lange zijden en één korte 
zijde geen rand om het papier af te sluiten. 
Albyco levert display-formaat lamineerhoezen in 3 formaten, DIN A3, DIN A4 en DIN A5, waarbij 
de hoes 3 mm langer is dan het A-formaat. 
Display-formaat lamineerhoezen zijn verpakt per 100 stuks.

Lamineerhoezen
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LSA5125M100125A5 (154x216 mm)
LSA4125M100125
LSA3125M100125A3 (303x426 mm)

ArtikelcodeDikte in micr.Formaat
Mat

2.
1.

3

A4 (216x303 mm)

Matte lamineerhoezen zijn in technisch opzicht identiek aan glanzende hoezen. 
Matte hoezen zijn voorzien van een extra matte coating. Deze hoezen zijn een ideale 
oplossing voor documenten die langer mooi moeten blijven. De matte finish geeft   
 een exclusieve uitstraling aan menukaarten, uitnodigingen of als   
  exclusieve fullcolor-cover van een rapport. Matte lamineer  
   hoezen zijn te beschrijven met potlood en weer uit te   
    gummen. Alle lamineersheets zijn voorzien  
     van ronde hoeken    
      en zijn verpakt per   
       100  stuks.

LSA580ST10075A5 (154x216 mm)
LSA480ST10075
LSA380ST10075A3 (303x426 mm)

ArtikelcodeDikte in micr.Formaat
Eénzijdig zelfklevend

2.
1.

3

A4 (216x303 mm)

Zelfklevende glanzende lamineerhoezen, of ‘StickyBack-sheets’,  zijn voor-
zien van een zelfklevende achterzijde en een schutvel. 
Zelfklevende lamineerhoezen worden gebruikt voor specifieke toepassingen, 
bijvoorbeeld voor het zelf vervaardigen van kleine oplages stickers of voor 
mededelingen op vensters. Omdat de zelfklevende laag transparant is, zijn 
beide zijden van de gelamineerde print zichtbaar. Alle lamineersheets zijn 
voorzien van ronde hoeken en verpakt per 100 stuks.

LS2283048010080228 x 304 mm
LS22830412510125

ArtikelcodeDikte in micr.Formaat
Lamineerhoezen, Filex

2.
1.

3

228 x 304 mm

Filex lamineerhoezen zijn voorzien van een 11-gaats perforatie, 
zodat ze in een ringbandmap/ordner kunnen worden bevestigd. 
Filex lamineerhoezen zijn geschikt voor standaard ringband-
mappen. Het is een perfecte oplossing voor gepersonaliseerde, 
fullcolor tabbladen, of voor het samenstellen van een intensief 
gebruikte productmap. De glanzende lamineerhoezen vergroten het 
contrast en scherpte waardoor uw producten er nog beter uitzien. 
De kwaliteit van de filex-lamineerhoezen versterken de uitstraling 
van uw productrange!
Albyco levert filex in het formaat 228 x 304 mm. 18 mm breder dan 
A4 dus. Deze extra ruimte wordt gebruikt voor de multo-perforatie. 
Filex heeft een dikte van 80 of 125 micron. 
Alle lamineersheets zijn voorzien van ronde hoeken en verpakt per 
100 stuks.

Lamineerhoezen



LR810320A0105320 x 1503225 mm
LR810457A0105457 x 150
LR810635A0105635 x 150
LR810320A0203320 x 7575
LR810457A0203457 x 75
LR810635A0203635 x 75
LR810320A0302320 x 50125
LR80457A0304457 x 50
LR810635B0105635 x 1503257 mm
LR810635B0203635 x 7575
LR811000B02031000 x 75
LR810635B0302635 x 50125
LR811000B03021000 x 50
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ArtikelcodeBr. (mm) x L. (m)

Standaard glanzend

2.
2.

1

Kern Dikte in micr.

LR811040C02051040 x 1507577 mm
LR811400C02051400 x 150
LR811040C03041040 x 100125
LR811400C03041400 x 100
LR811550C03041550 x 100

Lamineerrollen , standaard glanzend, Perfex®-Gloss, de basisvariant in het zeer 
brede lamineerfilm-pakket van GMP. De folie onderscheidt zich door een exacte 
smeltvastheid bij een lage verwerkingstemperatuur. Hierdoor wordt lijmsmet op 
de rollen voorkomen. 

LR820320A0105320 x 1503225 mm
LR820457A0105457 x 150
LR820635A0105635 x 150
LR820320A0203320 x 7575
LR820457A0203457 x 75
LR820635A0203635 x 75
LR820320A0302320 x 50125
LR820457A0302457 x 50

LR820635B0105635 x 1503257 mm
LR820635B0203635 x 7575
LR821000B02031000 x 75
LR820635B0302635 x 50125
LR821000B03021000 x 50

ArtikelcodeBr. (mm) x L. (m)

Standaard mat

2.
2.

1

Kern Dikte in micr.

LR821040C02051040 x 1507577 mm
LR821400C02051400 x 150
LR821040C03041040 x 100125
LR821400C03041400 x 100
LR821550C03041550 x 100

Lamineerrollen, standaard mat, Perfex®-Matt lamineerfilm is de matte variant
binnen de Perfex®-lijn van GMP. De specificaties zijn identiek aan de gloss,
voorzien van een matte coating.

LR820635A0302635 x 50

LR500305A0203305 x 7575 micr.ImageCare
LR500305A0302305 x 50

ArtikelcodeBr. (mm) x L. (m)

ImageCare, glanzend

2.
2.

2

Kern Dikte

125 micr.ImageCare

* GMP Excelam Q1600 RS, Professionele en flexibele lamineer-
oplossing voor standaard lamineerfilm variërend van 25 tot 250
micron, voorzien van oprolmechanisme t.b.v. koudlamineren. 
Boven- en ondertemperatuur separaat instelbaar.

* De GMP Imagecare is een eenvoudige en efficiënte 
lamineeroplossing tot A3. Het systeem maakt gebruik 
van een innovatief en zeer gebruiksvriendelijk
rolwissel-systeem, dat werkt met speciaal voor de
ImageCare ontwikkelde rollen. Snelheid 1 m/min., 
compact ontwerp, opvallend snelle opwarming d.m.v. 
Ruthenox verwarmingssysteem.

Lamineerrollen, warm
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RM060320A100320 x 1008 micr.25 mm
ArtikelcodeBr. (mm) x L. (m)

MicroCrystal film

2.
2.

3

Kern Dikte

MicroCrystal film is een 8 micron dunne, éénzijdige vernislaag die door middel 
van druk en warmte wordt overgezet op het papier. MicroCrystal film biedt een 
perfect vlak resultaat.

FLR0132030038320 x 30038Glans
FLR0132015075320 x 150
FLR01320100125320 x 100
FLR0232030038320 x 30038
FLR0232015075320 x 150
FLR02320100125320 x 100

ArtikelcodeBr. (mm) x L. (m)

Fujipla Almeister

2.
2.

4

Dikte in micr.

Mat

75
125

75
125

LR140345C0914315 x 300025Glans
LR140315C0913315 x 1000
LR1403345C914345 x 3000
LR140445C0914445 x 3000
LR140445C0913445 x 1000
LR140490C0914490 x 3000

ArtikelcodeBr. (mm) x L. (m)

Polynex standaard

2.
3.

1

Dikte in micr.

LR170315C1916315 x 275028Mat
LR170315C1913315 x 1000
LR170345C1916345 x 2750
LR170445C1916445 x 2750
LR170445C1913445 x 1000
LR170490C1916490 x 2750

Polynex is een BOPP thermofilm, geschikt voor standaard conventioneel
drukwerk. Polynex wordt geleverd op een kern van 77 mm.

LR430315C1013315 x 100040Glans
LR430445C1013345 x 1000
LR435445C1013445 x 1000

315 x 100043
345 x 1000

LR440445C1413445 x 1000

ArtikelcodeBr. (mm) x L. (m)

Polynex UltraBond PT

2.
3.

2

Dikte in micr.

Mat LR440315C1413
LR440345C1413

BOPP thermofilm voorzien van UltraBond PT lijm. Deze film heeft de beste
hechting bij printwerk afkomstig printers die gebruik maken van polyester toner.
Polynex UltraBond PT wordt geleverd op een kern van 77 mm.

MicroCrystal film

SingleSide film

SingleSide film

LR460315C1409315 x 50044Matt Antiscuff
ArtikelcodeBr. (mm) x L. (m)

Nylonex UltraBond PT

2.
3.

3

Dikte

Thermofilm op basis van nylon, geschikt voor tonerprints die extreem vlak
afgewerkt dienen te worden, of extreme ril of kneep nabewerking krijgen.
Nylonex UltraBond PT wordt geleverd op een kern van 77 mm.

SingleSide film

LAMICLEAN1010 stuksDoekjes met reinigingsvloeistof
GUMMIFIT1 flaconFlacon met reinigingsvloeistof

VerpakkingType
Reinigingsmiddelen

2.
4.

1

Artikelcode
voor lamineermachines

* De GMP QTopic-380 is een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte 
oplossing voor het enkelzijdig lamineren van uw digitale Printing on 
Demand-output. De machine werkt met het milieuvriendelijke
Thermilami-systeem. De GMP QTopic-380 is compact ontworpen en 
heeft dus slechts een kleine vloeroppervlakte nodig. Verder voorzien 
van een semi-automatische papierinvoer-geleiding voor een
nauwkeurige positionering van het papier in de machine, vellen
separatie door een burst/cut-systeem en uitgerust met filmspanning 
-afstelling en ontkrul-systeem. De GMP QTopic-380 lamineert vellen tot 
een formaat van 380 x 500 mm met een maximale snelheid tot 10 m/
min. De compacte, stille en lichtgewicht compressor kan in de machine 
geplaatst worden.

Lamineerrollen, enkelzijdig
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Albyco UniCold, monomere PVC film, voorzien van solvent kleeflaag. Universeel inzetbaar. 
Gebruik voor korte termijn (max. 6 mnd).

ArtikelcodeOppervlakKern
KLR101040C1104Glans77 mm

Albyco UniCold Koud verwerkbare lamineerrollen
Br. (mm) x L. (m)

1040x100

2.
5.

1

Dikte in μ
100

KLR101370C11021370x50
KLR101520C11021520x50
KLR111040C1104Mat 1040x100100
KLR111370C11021370x50
KLR111520C11021520x50
KLR121040C1104Sand 1040x100100
KLR121300C11021370x100
KLR121520C11021520x50

ArtikelcodeOppervlakKern
KLR601040C3104Glans77 mm

Albyco EcoCold Gloss Koud verwerkbare lamineerrollen
Br. (mm) x L. (m)

1040x100

2.
5.

1

Dikte in μ
63

KLR601300C31041300x50
KLR601400C31041400x50

Albyco EcoCold, polypropyleen film, voorzien van watergedragen acryl kleeflaag. Geschikt 
voor korte termijn (max. 6 mnd).

ArtikelcodeOppervlakKern
KLR611040C3204Texture77 mm

Albyco EcoCold Texture
Br. (mm) x L. (m)

1040x100
Dikte in μ

165
KLR611300C32041300x100
KLR611400C32041400x100
KLR611550C32041550x100

ArtikelcodeOppervlakKern
KLR621040C3104Lustre77 mm

Albyco EcoCold Lustre
Br. (mm) x L. (m)

1040x100
Dikte in μ

105
KLR621300C31041300x100
KLR621400C31041400x100

ArtikelcodeOppervlakKern
KLR621040C3104Matt77 mm

Albyco EcoCold Matt
Br. (mm) x L. (m)

1040x100
Dikte in μ

105
KLR621300C31041300x100
KLR621400C31041400x100

* De GMP Excelam 1600 Combi is de perfecte grootformaat 
laminator voor een breed scala van opdrachten binnen de copy-
shop-, print- of sign-omgeving. De GMP Excelam 1600 Combi 
is ideaal voor het lamineren van posters, inktjet prints, folders 
en kaarten met uitstekende resultaten en voor de professionele 
montage op b.v. foamboard tot 13 mm.
De rollaminator lamineert met een maximale snelheid van maar 
liefst 5 m/min. De top-rewinder is gekoppeld aan de sterke 
hoofdmotor waardoor de eventuele paperliner makkelijk ver-
wijderd wordt. Verder is de machine voorzien van een efficiënte 
backtrimmer om het gelamineerde materiaal eenvoudig te 
separeren en uit de machine te verwijderen.

ArtikelcodeOppervlakKern
KLR201040C1102Glans77 mm

Albyco ProCold Gloss
Br. (mm) x L. (m)

1040x50

2.
5.

1

Dikte in μ
100

KLR201300C11021300x50
KLR201370C11021370x50

Albyco ProCold, gekalanderde monomere PVC film, voorzien van een watergedragen acryl 
kleeflaag. Geschikt voor buitengebruik. Geschikt voor middellange termijn (2-3 jaar).

ArtikelcodeOppervlakKern
KLR211040C1102Matt77 mm

Albyco ProCold Matt
Br. (mm) x L. (m)

1040x100
Dikte in μ

100
KLR211300C11021300x100
KLR211370C11021370x50
KLR211550C11021550x50

ArtikelcodeOppervlakKern
KLR221040C1102Lustre/Satijn77 mm

Albyco ProCold Lustre
Br. (mm) x L. (m)

1040x50
Dikte in μ

100
KLR221300C11021300x100
KLR221370C11021370x50

ArtikelcodeOppervlakKern
KLR231040C1104Matt/Satijn77 mm

Albyco ProCold Floor
Br. (mm) x L. (m)

1040x100
Dikte in μ

100
KLR231300C11041300x100

KLR201550C11021550x50

KLR221550C11021550x50

Lamineerrollen, koud



Albyco AllWeather Pro Lustre is een polymere PVC film van zeer hoge kwaliteit. Voorzien van 
solvent belijming, UV bescherming. Buitengebruik 5-7 jaar.

ArtikelcodeOppervlakKern
Glans77 mm

Albyco AllWeather Pro Gloss Koud verwerkbare lamineerrollen
Br. (mm) x L. (m) 2.

5.
1

Dikte in μ
100 KLR401370C11021370x50

KLR401550C11021550x50

ArtikelcodeOppervlakKern
Matt77 mm

Albyco AllWeather Pro Matt
Br. (mm) x L. (m)Dikte in μ

100 KLR411370C11021370x50

Albyco ProIce Gloss, monomere gekalanderde PVC film voorzien van solvent belijming, voor 
hoogwaardige toepassingen.

ArtikelcodeOppervlakKern
KLR421370C1102Lustre/Satijn77 mm

Albyco AllWeather Pro Lustre
Br. (mm) x L. (m)

1370x50
Dikte in μ

100
KLR421550C11021550x50

ArtikelcodeOppervlakKern
KLR431370C1102Floor77 mm

Albyco AllWeather Pro Floor
Br. (mm) x L. (m)

1370x50
Dikte in μ

100
KLR431550C11021550x50

ArtikelcodeOppervlakKern
KLR301040C1102Glans77 mm

Albyco ProIce Gloss
Br. (mm) x L. (m)

1040x50
Dikte in μ

80
KLR301400C11021400x50
KLR301550C11021550x50

ArtikelcodeOppervlakKern
KLR351040C1102Glans77 mm

Albyco ProIce X-treme Gloss
Br. (mm) x L. (m)

1040x50
Dikte in μ

100
KLR351300C11021300x50

Albyco ProIce Texture UV, monomere gekalanderde PVC film voorzien van solvent belijming, 
voor hoogwaardige toepassingen, voorzien van krasbestendige kristal structuur, bijvoorbeeld 
voor produktie van POP displays. 

ArtikelcodeOppervlakKern
KLR311040C1104Matt77 mm

Albyco ProIce Matt UV
Br. (mm) x L. (m)

1040x100
Dikte in μ

100
KLR311300C11041300x100

ArtikelcodeOppervlakKern
KLR341040C1104Lustre/Satijn77 mm

Albyco ProIce Matte UV scuff
Br. (mm) x L. (m)

1040x100
Dikte in μ

100
KLR341400C11041400x100

ArtikelcodeOppervlakKern
KLR321040C3002Matt/Satijn77 mm

Albyco ProIce Texture UV
Br. (mm) x L. (m)

1040x50
Dikte in μ

105
KLR321300C30021300x50
KLR321550C30021550x50
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Albyco ProIce X-treme Gloss, polyester film voorzien van solvent belijming, voor
hoogwaardige toepassingen waar een extreme glans gewenst is. Liner van polyester.

Albyco ProIce Matt UV, monomere gekalanderde PVC film voorzien van solvent belijming, 
voor hoogwaardige toepassingen.

Albyco ProIce Matte UV scuff, monomere gekalanderde PVC film voorzien van solvent
belijming, oppervlak mat krasvrij, voor hoogwaardige toepassingen.

Albyco ProIce Whiteboard, polyester film met solvent belijming, voorzien van coating welke 
uitwisbaar is, nadat er met whiteboard markers op is geschreven.

ArtikelcodeOppervlakKern
KLR331310C1304Graffiti77 mm

Albyco ProIce Graffiti UV
Br. (mm) x L. (m)

1310x100
Dikte in μ

50
KLR331530C13041530x100

ArtikelcodeOppervlakKern
KLR361040C3104White Board77 mm

Albyco ProIce Whiteboard
Br. (mm) x L. (m)

1040x50
Dikte in μ

63
KLR361300C31041300x50

Albyco ProIce Graffiti UV, monomere gekalanderde PVC film voorzien van solvent belijming, 
voor hoogwaardige toepassingen, voorzien van coating waarvan bijna alle spuitverven te 
verwijderen zijn.

Lamineerrollen, koud
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Albyco BioPro, biologisch afbreekbare lamineerfilm, voorzien van een watergedragen lijm.

ArtikelcodeOppervlakKern
KLR371300C0104Canvas77 mm

Albyco ProIce Canvas Koud verwerkbare lamineerrollen
Br. (mm) x L. (m)

1300x25

2.
5.

1

Dikte in μ
125

ArtikelcodeOppervlakKern
KLR381300C0104Canvas77 mm

Albyco ProIce Linnen
Br. (mm) x L. (m)

1300x25
Dikte in μ

125

Albyco Stick2Media permanent, universele monteerfilm.

ArtikelcodeOppervlakKern
KLR701040C1102Glans77 mm

Albyco BioPro Gloss
Br. (mm) x L. (m)

1040x50
Dikte in μ

50
KLR701300C11021300x50

ArtikelcodeOppervlakKern
KLR711040C1102Matt77 mm

Albyco BioPro Matt
Br. (mm) x L. (m)

1040x50
Dikte in μ

50
KLR711245C11021245x50

ArtikelcodeKern
KLR501040C110277 mm

Albyco Stick2Media permanent
Br. (mm) x L. (m)

1040x50
Dikte in μ

50
KLR501300C11021300x50
KLR501400C11021400x50

ArtikelcodeKern
KLR511040C110277 mm

Albyco Stick2Media removable
Br. (mm) x L. (m)

1040x50
Dikte in μ

50
KLR511300C11021300x50

Albyco BannerBack, dikke witte vinyl film voorzien van hoogwaardige solvent belijming. 
Voornamelijk gebruikt als achterzijde van banners.

ArtikelcodeKern
KLR521040C110277 mm

Albyco Stick2Acrylic permanent
Br. (mm) x L. (m)

1040x50
Dikte in μ

50
KLR521300C11021300x50

ArtikelcodeKern
KLR531040C110277 mm

Albyco Stick2Glass removable
Br. (mm) x L. (m)

1040x50
Dikte in μ

50
KLR531300C11021300x50

ArtikelcodeOppervlakKern
KLR801300C502Wit77 mm

Albyco BannerBack
Br. (mm) x L. (m)

1300x50
Dikte in μ

250

2.
5.

1

Albyco Stick2Media removable, universele monteerfilm. Herpositioneerbaar.

Albyco Stick2Acrylic permanent, volledig heldere monteerfilm voor kleven op acryl. Permanent.

Albyco Stick2Glass removable, volledig heldere monteerfilm voor toepassingen welke op glas 
geplakt dienen te worden. Herpositioneerbaar door microstructuur.

Albyco WallPrint, witte polymere vinyl printfilm met een herpositioneerbare belijming

ArtikelcodeOppervlakKern
RPM101370C0202Wit77 mm

Albyco Re-Po Print
Br. (mm) x L. (m)

1370x50
Dikte in μ

75

ArtikelcodeOppervlakKern
RPM111060C1108Wit77 mm

Albyco WallPrint
Br. (mm) x L. (m)

1060x30
Dikte in μ

100

Albyco Re-Po Print, witte polymere vinyl printfilm met een herpositioneerbare belijming

Albyco ProIce Canvas, vinyl film voorzien van canvas persing.

Albyco ProIce Linnen, vinyl film voorzien van linnen persing.

KLR501550C11021550x50

KLR521525C11021525x50

Mountfilm

Mountfilm

Mountfilm

Mountfilm

Backing

PrintMedia

PrintMedia

Albyco WindowPrint UV, transparante printfilm met belijming met microgeultjes, om
gemakkelijk te positioneren. Alleen voor UV printers.

ArtikelcodeOppervlakKern
RPM121040C0202Transparant77 mm

Albyco WindowPrint UV
Br. (mm) x L. (m)

1040x50
Dikte in μ

75

Albyco WindowPrint X-treme, super transparante printfilm met vlakke belijming. Alleen voor UV printers.

ArtikelcodeOppervlakKern
RPM131372C0202Transparant77 mm

Albyco WindowPrint  LatSol
Br. (mm) x L. (m)

1372x50
Dikte in μ

75

ArtikelcodeOppervlakKern
RPM141372C0208Transparant77 mm

Albyco WindowPrint  X-treme
Br. (mm) x L. (m)

1372x30
Dikte in μ

75

Albyco WindowPrint LatSol, transparante printfilm met belijming met microgeultjes, om 
gemakkelijk te positioneren. Voor (eco)Solvent en Latex printers.

PrintMedia

PrintMedia

PrintMedia

RPM121372C02021372x50

De GMP Display 64 Combi is ontwikkeld als een 
efficiënt lamineersysteem voor zowel de grafische-
als sign-industrie.

Deze rollaminator is gebouwd op een robuust frame, 
zodat de machine niet alleen duurzaam, maar ook zeer 
stabiel en betrouwbaar is. De bediening is gebaseerd 
op een keypad-systeem, wat leidt tot een eenvoudige 
en vlotte gebruiksvriendelijkheid.

De machine is geschikt voor het lamineren, opplakken 
en monteren van drukgevoelige materialen. De roldruk 
en walsafstand is instelbaar. De machine biedt warmte- 
ondersteuning voor koud-laminaat (PVC), waardoor de 
koudlijm sneller en beter uitvloeit in het papier. 

Mountfilm, backing, printmedia

Lamineerrollen, koud
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Kapafix, zelfklevende sandwichplaat met een kern van geschuimd polyurethaan, aan beide zijden 
voorzien van met aluminium versterkt karton. Afname per doos.

ArtikelcodeDikte
PMKF05070100245 mm

Kapafix
Verpakking (stuks)

24
Formaat

700 x 1000 mm
PMKF051001402424

5.
2.

1Zelfklevende foamplaat

1000 x 1400 mm
PMKF101001401210 mm 121000 x 1400 mm
PMKF101533050881530 x 3050 mm

Kapaline, sandwichplaat met een kern van geschuimd polyurethaan, aan beide zijden voorzien van 
een wit karton. Afname per doos.

ArtikelcodeDikte
PMKL05050070245 mm

Kapaline
Verpakking (stuks)

24
Formaat

500 x 700 mm
PMKL050701002424
PMKL051001402424

Foamplaat

700 x 1000 mm
1000 x 1400 mm

Kapamount, sandwichplaat met een kern van geschuimd polyurethaan, aan beide zijden voorzien 
van een met aluminium versterkt karton. Afname per doos.

ArtikelcodeDikte
PMKM05100140245 mm

Kapamount
Verpakking (stuks)

24
Formaat

1000 x 1400 mm
PMKM051222441818
PMKM051533051616

Foamplaat

1220 x 2440 mm
1530 x 3050 mm

PMKM101001401210 mm 121000 x 1400 mm
PMKM101222441212
PMKM10153305088

1220 x 2440 mm
1530 x 3050 mm

PMKL100701001210 mm 12700 x 1000 mm
PMKL101001401212
PMKL101222441212

1000 x 1400 mm
1220 x 2440 mm

PMKL1014030012121400 x 3000 mm

ArtikelcodeDikte
PMKCGR5070100245 mm/grijs

Kapacolor
Verpakking

24 stuks
Formaat

700 x 1000 mm
PMKCZW50701002424 stuks

Foamplaat

700 x 1000 mm
Kapacolor, sandwichplaat met een kern van geschuimd polyurethaan, aan beide zijden voorzien van 
een gekleurd karton (zwart of grijs). Afname per doos.

5 mm/zwart

Kapaplast, sandwichplaat met een kern van geschuimd polyurethaan, aan beide zijden voorzien van 
een wit geplastificeerd karton. Afname per doos.

ArtikelcodeDikte
PMKP05100140245 mm

Kapaplast
Verpakking (stuks)

24
Formaat

1000 x 1400 mm
PMKP051222441818
PMKP051533051616

Foamplaat

1220 x 2440 mm
1530 x 3050 mm

PMKP101001401210 mm 121000 x 1400 mm
PMKP101222441212
PMKP10153305088

1220 x 2440 mm
1530 x 3050 mm

Foamplaten
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Forex Classic is een vrij geschuimde PVC-plaat met een wit, zijde mat oppervlak. Eénzijdige
beschermfolie met uitzondering van 1 mm (geen beschermfolie). Afname per plaat.

Artikelcode
PMFC011222501

Forex Classic
Aantal op pallet

400
Formaat

1220 x 2500 mm

5.
2.

2Polyplaat

PMFC0312230511501220 x 3050 mm

Forex Smart, extreem witte kunststof plaat, opgebouwd uit vrij geschuimd polystyreen met
compacte, harde toplagen. Oppervlak is wit mat. Eénzijdige beschermfolie. Afname per doos van 10 
platen.

Artikelcode
PMFC051222441

Forex Smart-X
Aantal op pallet

200
Formaat

1220 x 2440 mm
PMFC101223051100

Polyplaat

1220 x 3050 mm

Forex Print, één-zijdig, is een vrij geschuimde PVC-plaat met een wit, mat oppervlak. Beschermfolie 
aan één zijde. Afname per plaat.

Artikelcode
PMFPA031223051

Forex Print
Aantal op pallet

185
Formaat

1220 x 3050 mm
PMFPA031563051140
PMFPA032033051100

1-zijdig

1560 x 3050 mm
2030 x 3050 mm

PMFPA0512230511101220 x 3050 mm
PMFPA05156305195
PMFPA05203305175

1560 x 3050 mm
2030 x 3050 mm

ArtikelcodeDikte
PMFPB0312224413 mm

Forex Print
Aantal p. pallet

185
Formaat

1220 x 2440 mm
PMFPB032033051100

2-zijdig

2030 x 3050 mm

Forex Print, twee-zijdig is een vrij geschuimde PVC-plaat met een wit, mat oppervlak. Beschermfolie 
aan twee zijden. Afname per doos.

Dikte
1 mm
3 mm

PMFC0315630511001560 x 3050 mm
PMFC032033051752030 x 3050 mm
PMFC051563051751560 x 3050 mm
PMFC052033051552030 x 3050 mm

5 mm

PMFC061563051601560 x 3050 mm6 mm
10 mm PMFC101563051381560 x 3050 mm

PMFC102033051282030 x 3050 mm
PMFC131563051301560 x 3050 mm
PMFC191563051201560 x 3050 mm

13 mm
19 mm

5 mm
10 mm

Dikte

3 mm
Dikte

5 mm

PMFPA101222441551220 x 2440 mm10 mm
PMFPA101223051551220 x 3050 mm
PMFPA10156305145
PMFPA10203305135

1560 x 3050 mm
2030 x 3050 mm

PMFPB0512224415 mm 1101220 x 2440 mm
PMFPB052033051752030 x 3050 mm

Foamplaten
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DiBond sandwichplaat met aan beide zijden een aluminium toplaag (0,3 mm) met een zwarte
polyethyleen kern. Afname per plaat.

Artikelcode
PMDBW021002051

DiBond, wit
Aantal op pallet

165
Formaat

1000 x 2050 mm
PMDBW021252501110

5.
2.

3Polyplaat

1250 x 2500 mm
PMDBW021254051701250 x 4050 mm
PMDBW021503051701500 x 3050 mm

Dikte
2 mm

PMDBW021504051551500 x 4050 mm
PMDBW022053051552050 x 3050 mm
PMDBW0310020511101000 x 2050 mm
PMDBW031252501801250 x 2500 mm

3 mm

PMDBW031503051551500 x 3050 mm
PMDBW031504051401500 x 4050 mm
PMDBW032053051402050 x 3050 mm
PMDBW032054051302050 x 4050 mm
PMDBW041002051851000 x 2050 mm
PMDBW041252501651250 x 2500 mm
PMDBW041503051451500 x 3050 mm
PMDBW041504051351500 x 4050 mm

4 mm

PMDBW041504051302050 x 3050 mm
PMDBW042054051252050 x 4050 mm

DiBond sandwichplaat met aan beide zijden een aluminium toplaag (0,3 mm) met een zwarte
polyethyleen kern. Toplaag gespoten in de genoemde kleur. Afname per plaat.

Artikelcode
PMDBC2150305BL1

DiBond, gekleurd
Aantal op pallet

70
Formaat

1500 x 3050 mm
PMDBC2150305GE170

5.
2.

3Polyplaat

1500 x 3050 mm
PMDBC2150305ZW1701500 x 3050 mm
PMDBC2150305RO1701500 x 3050 mm

Dikte
2 mm, blauw

PMDBC3150305BL1551500 x 3050 mm
PMDBC3150305GE1551500 x 3050 mm
PMDBC3150305ZW1551500 x 3050 mm
PMDBC3150305RO1551500 x 3050 mm
PMDBC4150305BL1451500 x 3050 mm
PMDBC4150305GE1451500 x 3050 mm
PMDBC4150305ZW1451500 x 3050 mm
PMDBC4150305RO1451500 x 3050 mm

2 mm, geel
2 mm, zwart
2 mm, rood
3 mm, blauw
3 mm, geel
3 mm, zwart
3 mm, rood
4 mm, blauw
4 mm, geel
4 mm, zwart
4 mm, rood

De Neolt Sword is een verticaal foamsnijsysteem ontworpen voor het snijden van standaard 
foam als KapaFix en Forex. Met een optioneel mes ook geschikt voor het snijden van DiBond 
en glas. Leverbaar in drie snijhoogtes, 165, 210 en 310 cm. 

* Millimeter-aanduiding voor nauwkeurige positionering
* Sterke, betrouwbare en lichte constructie
* Snelle meswissel, altijd twee messen geïnstalleerd, derde optioneel (DiBond en aluminium)

Optioneel: V-Cut-tool voor hoeksnede 45° en 60°, diamanten snijwiel voor glas, uitbreiding 
onderaanleg voor grotere materialen.

Foamplaten



35 vel6,4 mm - 1/4” - nr. 4
45 vel7,9 mm - 5/16” - nr. 5
65 vel9,5 mm - 3/8” - nr. 6
85 vel11,1 mm - 7/16” - nr. 7

105 vel12,7 mm -1 /2” - nr. 8

120 vel14,3 mm -9/16” - nr. 9
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ArtikelcodeCapaciteit KleurMaat mm - inch- nr.
WB48ZW10015 vel Zwart4,8 mm - 3/16” - nr. 3
WB48WI100Wit
WB48ME100Metaal
WB48BL100Blauw
WB48RO100Rood
WB64ZW10035 vel Zwart6,4 mm - 1/4” - nr. 4
WB64WI100Wit
WB64ME100Metaal
WB64BL100Blauw
WB64RO100Rood
WB79ZW10045 vel Zwart7,9 mm - 5/16” - nr. 5
WB79WI100Wit
WB79ME100Metaal
WB79BL100Blauw
WB79RO100Rood
WB95ZW10065 vel Zwart9,5 mm - 3/8” - nr. 6 
WB95WI100Wit
WB95ME100Metaal
WB95BL100Blauw
WB95RO100Rood
WB111ZW10085 vel Zwart11,1 mm - 7/16” - nr. 7
WB111WI100Wit
WB111ME100Metaal
WB111BL100Blauw
WB111RO100Rood
WB127ZW100105 vel Zwart12,7 mm - 1/2” - nr. 8
WB127WI100Wit
WB127ME100Metaal
WB127BL100Blauw
WB127RO100Rood
WB143ZW100120 vel Zwart14,3 mm - 9/16” - nr. 9
WB143WI100Wit
WB143ME100Metaal
WB143BL100Blauw
WB143RO100Rood

Wire 3:1

3.
1.

134-loops standaard

Metalen wire-o draadbindruggen zijn vervaardigd van Bekaert staal. Metalen 
draadbindruggen 3:1 en 2:1 deling (3 of 2 ponsgaatjes per inch). 3:1 verpakt per 
100 stuks (15,9 mm per 50), 2:1 per 50 stuks. 

Wire-O draadbinden is de garantie voor een duurzaam, betrouwbaar en ijzersterk 
resultaat. De metalen draadbindruggen van Albyco zijn verkrijgbaar in meerdere 
kleuren. Voor een mooi resultaat is er dus altijd een kleur die aansluit bij uw docu-
ment en versterkt uw professionele uitstraling. Het inbinden doet u door gebruik 
te maken van een pons-bindmachine in combinatie met wire-o draadbindruggen.

U kunt documenten verder afwerken met schutbladen of gebruik kalenderhaken 
om uw eigen persoonlijke kalender te maken. Wire draadbindruggen zijn ook 
uitermate geschikt voor het inbinden van  documenten met afwijkende formaten. 
Wire gebonden documenten laten pagina’s 3600 omdraaien, handig naast een 
toetsenbord of als handleiding.

ArtikelcodeCapaciteit KleurMaat mm - inch- nr.
35 vel Zwart6,4 mm - 1/4” - nr. 4

Wit
Metaal

45 vel Zwart7,9 mm - 5/16” - nr. 5
Wit
Metaal

65 vel Zwart9,5 mm - 3/8” - nr. 6
Wit
Metaal

85 vel Zwart11,1 mm - 7/16” - nr. 7

WBA564ZW100

Wit
Metaal

WBA564WI100

105 vel Zwart

WBA564ME100

12,7 mm -1 /2” - nr. 8

WBA579ZW100

Wit
Metaal

Wire 3:1 Formaat A5

WBA579WI100

3.
1.

219-loops

WBA579ME100

Metalen wire-o draadbindruggen 2:1 deling, verpakt per 50 stuks.

WBA595ZW100

ArtikelcodeCapaciteit KleurMaat mm - inch- nr.

WBA595WI100
WBA595ME100

135 vel Zwart

WBA5111ZW100

15,9 mm - 5/8” - nr. 10
Wit

WBA5111WI100
WBA5111ME100

WB159ZW50

Metaal

WBA5127ZW100

165 vel Zwart19,1 mm - 3/4” - nr. 12

WB159WI50

WBA5127WI100
WBA5127ME100

WB159ME50

Wit
Metaal

WB191ZW50

195 vel Zwart22,2 mm - 7/8” - nr. 14
Wit

WB191WI50

Groen

Metaal

WB191ME50

Groen

WB222ZW50

225 vel Zwart25,4 mm - 1” - nr. 16 

WB222WI50

Wit
Metaal

WB222ME50

280 vel Zwart

WB254ZW50

31,8mm -1 1/4” - nr. 20
Wit

WB254WI50

Metaal

Wire 2:1

WB254ME50

23-loops standaard

3.
1.

1

WB318ZW50

120 vel Zwart14,3 mm -9/16” - nr. 9

WB318WI50

Wit

WB318ME50

Metaal

ArtikelcodeCapaciteit KleurMaat mm - inch- nr.
WB64GR100Groen

Groen

WB79GR100
WB95GR100
WB111GR100

Geel WB127GE100
Groen

Wire 3:1 Speciale kleuren

WBA5143ZW100

WB127GR100

34-loops standaard

3.
1.

2

WBA5143WI100

Geel WB143GE100

WBA5143ME100

Groen WB143GR100

ArtikelcodeKleurLengte
WBH105WI100Wit105 mm
WBH105ZW100Zwart
WBH105ME100Metaal
WBH150WI100Wit150 mm
WBH150ZW100Zwart
WBH150ME100Metaal
WBH200WI100Wit200 mm
WBH200ZW100Zwart
WBH200ME100Metaal

Kalenderhaken

3.
1.

220 mm , rond

Kalenderhaken verpakt per 100 stuks.

WB159ZW3150135 vel Zwart15,9 mm - 5/8” - nr. 10
WB159WI3150Wit
WB159ME3150Metaal
WB159BL3150Blauw

Wire draadbindruggen



PerfectBack™-strips bieden de mogelijkheid tot het vervaardigen van documenten met 
een doorlopende omslag, paperbacks, in een handomdraai. PerfectBack™-strips zijn er in 3 
soorten, TA [temperature activated], PS [pressure sensitive] en LF [Lay Flat].
PS en LF-strips zijn geschikt voor toner-geprinte covers.

[5]
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Smal,3-125 vel, 500 st.Kleur
BSZWKL500Zwart

BSWIKL500Wit

BSLBLKL500Lichtblauw
BSDBLKL500Donkerblauw

BSLAKL500Lavendel

BSROKL500Rood
BSBORKL500Bordeaux

BSDBRKL500Donkerbruin

Powis Superstrips A4

1.
1.

1Voor model 11, 15 en 20

BSDGRKL500Donkergrijs
BSLGRKL500Lichtgrijs

BSGEKL500Geel

BSGROKL500Groen

BSPAKL500Paars

PPPBKLA4500TASmalTemperature Activated
PPPBMA4400TAMiddel
PPPBGRA4300TABreed
PPPBKLA4500PSSmal
PPPBMA4400PSMiddel
PPPBGRA4300PSBreed

De Powis 20 is het ideale bindsysteem voor alle bedrijven, financiële 
instellingen, copyshops, printomgevingen en onderwijsinstellingen, die
professioneel ogende presentaties willen produceren in slechts weinig tijd.
De machine biedt ongekend gebruiksgemak met het LCD-scherm, dat 
gebruikers langs alle mogelijkheden van het systeem leidt. De Powis 20 bindt 
alles, van een eenvoudig rapport tot een hardcover-boek van 350 vel.
Het systeem werkt met de revolutionaire, gepatenteerde Superstrips. Alle 
strips binden sneller en sterker en zijn leverbaar in maar liefst 16 kleuren. 
Powis 20-gebonden documenten liggen volkomen vlak. Met het Powis-
systeem kunnen pagina’s worden toegevoegd of verwijderd. Het gebonden 
document zelf is ook helemaal vlak en daarom zeer geschikt voor
archivering en verzending.

BSDGROKL500Donkergroen

BSRBLKL500Koningsblauw

BSWGRKL500Warmgrijs

Med.126-250v., 400st. 
BSZWM400

BSWIM400

BSLBLM400
BSDBLM400

BSLAM400

BSROM400
BSBORM400

BSDBRM400

BSDGRM400
BSLGRM400

BSGEM400

BSGROM400

BSPAM400
BSDGROM400

BSRBLM4000

BSWGRM400

Wide 251-350v., 300st.
BSZWGR300

BSWIGR300

BSLBLGR300
BSDBLGR300

BSLAGR300

BSROGR300
BSBORGR300

BSDBRGR300

BSDGRGR300
BSLGRGR300

BSGEGR300

BSGROGR300

BSPAGR300
BSDGROGR300

BSRBLGR300

BSWGRGR300

Powis Perfectback Strips Voor model 11, 15 en 20

Pressure Sensitive

PPPBKLA4500LFSmal
PPPBMA4400LFMiddel
PPPBGRA4300LFBreed

Lay Flat

1.
1.

2

Smal,3-125 vel, 500 st.Kleur
BSA5ZWKL500Zwart

Powis Superstrips A5

1.
1.

1Voor model 11, 15 en 20

BSA5WIKL500Wit
BSA5DBLKL500Donkerblauw

Med.126-250v., 400st. 
BSA5ZWM400
BSA5WIM400
BSA5DBLM400

Wide 251-350v., 300st.
BSA5ZWGR300
BSA5WIGR300
BSA5DBLGR300
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Smal,3-125 vel, 500 st.Kleur
LBZWKL500Zwart

LBLBLKL500Lichtblauw
LBDBLKL500Donkerblauw

LBDGROKL500Donker Groen

Powis Lx-strips A4

1.
1.

1Voor model 9

LBWIKL500Wit
LBDGRKL500Donkergrijs

LBROKL500Rood
LBBORKL500Bordeaux

Med.126-250v., 400st. 
LBZWM400

LBLBLM400
LBDBLM400

LBDGROM400

LBWIM400
LBDGRM400

LBROM400
LBBORM400

Bindstrippen voor het gebruik in combinatie met de Powis 8 en 9. Powis Lx-strips zijn 
verpakt per 100 stuks.

ArtikelcodeTypeKleur
PPSBZWLN100LinnenZwart
PPSBWILN100Linnen
PPSBDBLLN100Linnen

Powis schutbladen

1.
1.

2Formaat A4

Wit
Donkerblauw

PPSBDGROLN100LinnenDonkergroen
PPSBDBLLL100LederlookDonkerblauw

Schutbladen vervaardigd uit het zelfde materiaal als de bindstrips. Powis inbind-covers bieden de 
mogelijkheid de voor- en/of achterzijde te voorzien van een zelfde look als de bindstrip.
Powis schutbladen zijn verpakt per 100 stuks.

Met de Powis 9 als basis biedt de FastBack® bindwijze in combinatie met FastBack® -strips een grote 
variëteit aan document afwerkoplossingen, soft en hardcover-bindingen, bedrukte covers en een
uitgebreide keuze in materialen en kleuren.

De Powis Parker 9 is eenvoudig in gebruik. Er gaat geen tijd verloren met papier ponsen en vellen tellen. 
De machine werkt slechts met twee stripbreedtes, tot 125 vel en 126 tot 250 vel. Plaats slechts uw 
document in de machine, samen met een Lx-strip, druk op de knop en in minder dan 45 seconden is uw 
document gereed, vast en zeker.

Inbinden met Powis betekent niet alleen een 
groot bedieningsgemak, de bindkracht van 
Powis-gebonden documenten is overweldigend. 

Neem de proef op de som en probeer een vel uit 
het boekje te trekken. Het papier zal scheuren, de 
binding blijft intact!
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Alle Unibind® inbindmappen zijn voorzien van een metalen U-vorm lijmrug, die een 
garantie voor vaste en duurzame binding biedt. Bij het openbladeren van de gebonden 
vellen wordt schade aan de harslaag voorkomen. Het gebinden document blijft perfect 
vlak en open liggen.
Unibind Unicover Flex en Mat A4 zijn leverbaar in Wit (WI), Blauw (BL), Donkerblauw 
(DBL),  Bordeaux(BOR), Graphite (GRA), Zwart (ZW), Aluminium (ALU), Rood (RO) en 
Donkergroen (DGR).

InbindcapaciteitType/maat
1-15 pagina’sXS

Unibind UniCover Flex A4 Een zijde mat, een zijde glans
Artikelcode

UCFXSZW110

3.
3.

4

Per
110

16-40 pagina’sS UCFSZW9696
41-80 pagina’sM UCFMZW7272

81-120 pagina’sL UCFLZW6060
121-220 pagina’sXL UCFXLZW4848
221-341 pagina’sXXL UCFXXLZW2424

InbindcapaciteitType/maat
Unibind UniCover Mat A4 Thermische inbindmappen, tweezijdig mat

Artikelcode 3.
3.

4

Per

InbindcapaciteitType/maat
1-15 vel15

Unibind Unicover Hard A4 Thermische inbindmappen
Artikelcode 

UCH15ZW10

3.
3.

4

Per
10

41-80 vel80 UCH80ZW1010
81-120 vel120 UCH120ZW1010

121-220 vel220 UCH220ZW1010
221-340 vel340 UCH330ZW1010

Unibind Unicover Hard A4 is 
leverbaar in de kleuren Azure 
(AZURE), ParelWit (WIPERL), 
Donkerblauw (DBL), Bordeaux 
(BOR), Grijsmarmer (GRM), 
Aluminium (ALU), Zwart )ZW) 
en Donkergroen (DGR).

1-15 pagina’sXS UCFXSZW110M110
16-40 pagina’sS UCFSZW96M96
41-80 pagina’sM UCFMZW72M72

81-120 pagina’sL UCFLZW60M60
121-220 pagina’sXL UCFXLZW48M48
221-341 pagina’sXXL UCFXXLZW24M24

16-40 vel40 UCH40ZW1010

16
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BR06ZW100100 stuks25 vel Zwart6 mm
BR06WI100Wit
BR06BL100Blauw
BR06RO100Rood
BR08ZW100100 stuks45 vel Zwart8 mm
BR08WI100Wit
BR08BL100Blauw
BR08RO100Rood
BR10ZW100100 stuks65 vel Zwart10 mm
BR10WI100Wit
BR10BL100Blauw
BR10RO100Rood
BR12ZW100100 stuks105 vel Zwart12 mm
BR12WI100Wit
BR12BL100Blauw
BR12RO100Rood
BR14ZW100100 stuks125 vel Zwart14 mm
BR14WI100Wit
BR14BL100Blauw
BR14RO100Rood
BR16ZW100100 stuks145 vel Zwart16 mm
BR16WI100Wit
BR16BL100Blauw
BR16RO100Rood
BR19ZW100100 stuks160 vel Zwart19 mm
BR19WI100Wit
BR19BL100Blauw
BR19RO100Rood
BR22ZW5050 stuks200 vel Zwart22 mm
BR22WI50Wit
BR22BL50Blauw
BR22RO50Rood
BR25ZWRO5050 stuks235 vel Zwart25 mm

ArtikelcodeKleurMaat 
Plastic bindringen 21-rings, rond

3.
1.

4

Plastic bindringen

Capaciteit Verpakking

BR25WIRO50Wit
BR28ZWRO5050 stuks260 vel Zwart28 mm
BR28WIRO50Wit

ArtikelcodeKleurMaat 
Plastic bindringen 21-rings, ovaal

Capaciteit Verpakking
BR25ZW5050 stuks235 vel Zwart25 mm
BR25WI50
BR25BL50Blauw
BR25RO50Rood
BR28ZW5050 stuks260 vel Zwart28 mm
BR28WI50Wit

Wit

BR32ZW5050 stuks310 vel Zwart32 mm
BR32WI50Wit
BR38ZW5050 stuks370 vel Zwart38 mm
BR38WI50Wit
BR45ZW5050 stuks435 vel Zwart45 mm
BR45WI50Wit
BR50ZW5050 stuks490 vel Zwart51 mm
BR50WI50Wit

ArtikelcodeKleurMaat 
Plastic bindringen 21-rings, speciale kleuren

Capaciteit Verpakking
BR06TR100100 stuks25 vel Transparant6 mm
BR06GE100
BR06GRO100Groen

Geel

3.
1.

5

BR08TR100100 stuks45 vel Transparant8 mm
BR08GE100
BR08GRO100Groen

Geel

BR10TR100100 stuks65 vel Transparant10 mm
BR10GE100
BR10GRO100Groen

Geel

BR12TR100100 stuks105 vel Transparant12 mm
BR12GE100
BR12GRO100Groen

Geel

BR14TR100100 stuks125 vel Transparant14 mm
BR14GE100
BR14GRO100Groen

Geel

BR16TR100100 stuks145 vel Transparant16 mm
BR16GE100
BR16GRO100Groen

Geel

BR19TR100100 stuks160 vel Transparant19 mm
BR19GE100
BR19GRO100Groen

Geel

BR22TR5050 stuks200 vel Transparant22 mm
BR22GE50
BR22GRO50Groen

Geel

BR25TR5050 stuks235 vel Transparant25 mm
BR25GE50
BR25GRO50Groen

Geel

ArtikelcodeKleurMaat 
Plastic bindringen 20-rings, rond

Capaciteit Verpakking
BR06ZW20100100 stuks25 vel Zwart6 mm
BR06WI20100Wit
BR08ZW20100100 stuks45 vel Zwart8 mm
BR08WI20100Wit
BR10ZW20100100 stuks65 vel Zwart10 mm
BR10WI20100Wit
BR12ZW20100100 stuks105 vel Zwart12 mm
BR12WI20100Wit

3.
1.

5
3.

1.
4

Inbinden met plastic bindringen werkt snel en efficiënt. Bovendien is 
het mogelijk vellen achteraf toe te voegen of te verwijderen. Plastic 
bindringen kunnen worden toegepast voor documenten tot 490 vel. 
De meeste machines zijn geschikt voor zowel ponsen als binden. De 
zwaardere oplossingen bestaan vaak uit twee verschillende machines, 
één om te ponsen en één om de bindring te openen en sluiten.  Dit is 
om grotere runs te kunnen verdelen over meerdere personen.

In het overzicht op deze pagina vindt u alle soorten bindringen die uit 
voorraad geleverd worden. Andere maten en kleuren zijn op aanvraag 
leverbaar.

De Albyco DiamondPunch is een professionele, elektrische ponsmachine, geschikt 
voor gebruik i.c.m. verwisselbare ponsblokken, dus geschikt voor zowel 21-rings
plastic bindringen en wire (3:1 en 2:1). De machine heeft een robuuste, volledig 
metalen constructie en werkt met een voetpedaal of naar keuze een microswitch.
De Albyco DiamondPunch heeft een zeer grote ponscapaciteit: wire 3:1 tot maar liefst 
35 vel/80 gr/m2! Door de eenvoudige blokwissel is de machine zeer flexibel inzetbaar. 
De machine heeft een open ponssleuf waardoor ook papierformaten groter dan A4 
verwerkt kunnen worden. Verder hebben alle DiamondPunch-ponsblokken uitschakel-
bare ponsmessen waardoor ook afwijkende formaten professioneel
afgewerkt kunnen worden afgewerkt. De machine is uitgerust met een unieke
Anti-paperjam voorziening voor een probleemloze werking, ook bij dikkere pakketten. 
Een speciaal LED-display toont of een geplaatst ponsblok correct is gepositioneerd. 
Veel mensen werken graag met een voetpedaal, maar wie het prettig vindt om bijna 
automatisch te ponsen heeft daarnaast de keuze voor het ponsen met behulp van 
een microswitch. De machine kan worden toegepast voor het ponsen van perforaties 
voor plastic bindringen en wire draadbindruggen. Ook voor het ponsen van kalenders 
biedt de Albyco DiamondPunch een efficiënte oplossing.
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A4 formaat PVC
VerpakkingDikte

Kunststof transparanten Helder glanzend

Artikelcode

3.
1.

6

100 stuks0,15 mm SBTR15A4100
0,18 mm SBTR18A4100
0,20 mm SBTR20A4100
0,24 mm SBTR24A4100
0,30 mm
A3 formaat PVC

100 stuks0,20 mm SBTR20A3100
0,30 mm SBTR30A3100

Transparanten hittebestendig PET o.m. voor Powis en Planax

Schutbladen van karton of kunststof (plastic). Met een kartonnen of kunststof schutblad werkt u 
uw documenten netjes af en beschermt u uw waardevolle documenten. De gekleurde kunststof 
schutbladen zijn vervaardigd uit PVC of milieuvriendelijker polypropyleen of PET. Schutbladen 
zijn leverbaar in A4 en A3 in dikten variërend van 0,15 tot 0,30 mm.

SBTR30A4100

100 stuksA4 0,18 mm SBTRPETA4100

A4 formaat
VerpakkingDikte

Kunststof polypropyleen schutbladen gekleurd

Artikelcode

3.
1.

7

100 stuks0,28 mm SBA4PPZW100
SBA4PPWI100
SBA4PPBL100
SBA4PPRO100

A3 formaat
100 stuks0,28 mm SBA3PPZW100

SBA3PPWI100

SBA4PPTR100

SBA3PPTR100

Kleur
Zwart

Wit
Blauw
Rood

Zwart
Wit

Transparant/mat

Transparant/mat
Gekleurde schutbladen, vervaardigd uit milieuvriendelijker polypropyleen.

VerpakkingFormaat
Kunststof transparanten, Mat PVC Eénzijdig mat

Artikelcode 3.
1.

8

100 stuksA4 SBTR30A4M100
SBTR30A3M100

Dikte
0,30 mm
0,30 mm

Transparanten, éénzijdig mat. Matte transparanten zijn krasbestendiger dan glanzende.
A3

VerpakkingFormaat
Kartonnen schutbladen 250 gr/m2

Artikelcode 3.
1.

8

100 stuksA4 SBA4CHRWI100
SBA3CHRWI100

Luxe schutbladen 250 gr/m2 tweezijdig gekleurd karton met een fijne lederpersing
100 stuksA4 PPSBZWLL100

PPSBDBLLL100

Kleur
Wit

Zwart
Navy blue

A3

Kartonnen schutbladen, chromolux wit, lederlook navy blue.

18

Hittebestendige transparanten Helder glanzend

3.
1.

6

Schutbladen



   
   

   
  O

ve
ri

g 
bi

nd
en

19

VerpakkingType
Velobind-strips S2=10 pins, S1=12 pins

Artikelcode 3.
1.

9

100 stuksS2, 25x297mm VELO25ZWS2100
VELO25WIS2100

Kleur
Zwart

100 stuksWit
VELO25BLS2100100 stuksBlauw

100 stuksS1, 25x297mm VELO25ZWS1100
VELO25WIS1100

Zwart
100 stuksWit

VELO25BLS1100100 stuksBlauw

VerpakkingFormaat/Capaciteit
Klemruggen

Artikelcode 3.
1.

10

50 stuks3 mm / 30 vel KL3ZW50
KL3WI50

Kleur
Zwart

Wit
KL3BL50Blauw

6 mm / 60 vel KL6ZW50
KL6WI50

Zwart
Wit

KL6BL50Blauw

KL3TR50Transparant

Coil/inbindspiralen

3.
5.

1

Diameter

10 mm

16 mm

8 mm

14 mm

12 mm

18 mm

Kleur

Donkerblauw

Donkerblauw
Wit

Zwart

Wit
Donkerblauw

Zwart

Zwart

Zwart

Wit

Wit
Zwart

Zwart

Wit

Artikelcode

SP14DBL41

SP08DBL41
SP08WI41

SP10ZW41

SP12WI41
SP12DBL41

SP16ZW41

SP08ZW41

SP14ZW41

SP16WI41

SP10WI41
SP12ZW41

SP18ZW41

SP14WI41

20 mm

30 mm
33 mm

22 mm
25 mm

Donkerblauw
Rood

Wit

Wit
Wit

Wit

Wit
Wit

SP18DBL41
SP18RO41

SP20WI41

SP30WI41
SP33WI41

SP18WI41

SP22WI41
SP25WI41

Spiralen 4:1 pitch, 4 ponsgaten per inch, verpakt per 100 stuks. Te 
gebruiken in combinatie met een spiraalbindsysteem.

Inbinden met klemruggen is de eenvoudigste oplossing voor het snel samenvoegen
van uw prints. Simpelweg de klemrug langs de rand van het stapeltje papier schuiven
en klaar!

Overig binden
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InbindcapaciteitRugbreedte
1-12 vel1,5 mm

Thermocovers Thermische inbindmappen
Artikelcode 

MC01WIT100

3.
3.

1

Per
100

12-20 vel2 mm MC02WIT100100
20-30 vel3 mm MC03WIT100100
30-40 vel4 mm MC04WIT100100
40-50 vel5 mm MC05WIT100100
50-60 vel6 mm MC06WIT100100
60-70 vel7 mm MC07WIT100100
70-80 vel8 mm MC08WIT100100
80-90 vel9 mm MC09WIT8080

90-100 vel10 mm MC10WIT8080
100-120 vel12 mm MC12WIT8080

Materiaal: voorzijde transparant 0,15 mm, achterzijde 215 gr/m2 hoogglans karton wit.

BreedteMateriaal
47 cmWit glans karton

Wraparounds, wit Voor Fastbind en Perfectbinders
Artikelcode 

WRAPWIST47200

3.
3.

2

Per
200

47 cmWit linnen karton WRAPWILN47200200
Materiaal: voorzijde transparant 0,18 mm, achterzijde 250 gr/m2 karton. Gekleurde wraparounds 
op aanvraag.

ArtikelcodeMaat 
Planax Copybindstrips

Kleur
PCBS20ZW7Zwart20 mm

3.
3.

2

PCBS20WI7Wit
PCBS25ZW7Zwart25 mm
PCBS25WI7Wit
PCBS30ZW7Zwart30 mm
PCBS30WI7Wit
PCBS35ZW7Zwart35 mm
PCBS35WI7Wit
PCBS40ZW7Zwart40 mm
PCBS40WI7Wit
PCBS50ZW7Zwart50 mm
PCBS50WI7Wit

Originele Planatol Copybindstrips.
Te gebruiken op Planax Copybindmachines. 
Andere kleuren op aanvraag.

Verpakking
1,05 kg Wit (transparant)

Planatol
Artikelcode

PTOL1

3.
3.

2

Toepassing
Standaard

1,05 kg PTOLFF1Afscheurbloks
1,05 kg PTOLFF.60Idempapier
1,05 kg PTOLBB1Gestreken papier

Koudlijm voor gebruik i.c.m. bloklijmsystemen

Lijmbinden
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Omschrijving
Fastbind zelfklevende eindbladen A3

Fastbindsupplies
Artikelcode

FBEBA350

3.
2.

1

Per
50

Fastbind zelfklevende eindbladen A4 FBEBA45050
Fastbind zelfklevende eindbladen LANDSCAPE FBEBA450LS50
Fastbind zelfklevende eindbladen A4 ZWART FBEBZWA45050
Fastbind grijsboard, voor, rug, achter FBGBA4100100 sets
Fastbind Coversheets tbv inkjetprinter 329x530 FBCSINKJET32953050
Fastbind Coversheets tbv laserprinter 329x500 FBCSLASER32950050
Fastbind BooXTer eindbladen wit A3 LS 100 FBBXTEBLSWIA310050
Fastbind BooXTer eindbladen wit A4 LS 100 FBBXTEBLSWIA410050
Fastbind BooXTer eindbladen wit A3 100 st FBBXTEBWIA3100100
Fastbind BooXTer eindbladen wit A4 100 st FBBXTEBWIA4100100
Fastbind Coverpapier 61 cm x 20 meter FBCRINKJET612001 rol

Omschrijving
Fastbind Hotmelt type 5.1

Hotmeltlijm Voor Fastbind en Perfectbinders
Artikelcode 

FBHM5110

3.
3.

2

Verpakking
10 kg

Het Fastbind Elite hotmelt bindsysteem voor soft en hardcover-
boeken. Handmatig bindsysteem voor documenten tot 400 vel. 
Voorzien van opruwsysteem. Fastbind’s unieke roterende lijmsys-
teem maakt de Elite tot meest flexibele bindoplossing. 
Eenvoudig in gebruik, geen insteltijden.
Inbindcapaciteit  2 tot 400 pagina’s
Capaciteit per uur  Tot 180 boeken
Min.-max. binddikte    1-40 mm
Max. documentbreedte  tot 235 mm
Max. documenthoogte tot 320 mm
Opties    Covertrimmer
   Hardcover toolkit

Fastbind biedt unieke premium oplossingen voor zelf vervaardigen van soft- en hard-
coverboeken, fotoboeken voor zowel enkelzijdige als dubbelzijdige prints, cd-covers en 
ringbandmappen. De systemen zijn gebaseerd op thermisch lijmbinden en hechten.
Softcoverbinden geschiedt met systemen als b.v. de Fastbind Elite. Voor hardcoverbinden 
wordt dit aangevuld met een Casematic positionerings-systeem. De Fastbind machines 
en verbruiksmaterialen zijn perfect op elkaar afgestemd voor de in-house productie tegen 
lage materiaalkosten en een zeer grote mate van flexibiliteit t.a.v. boekformaten.

Voor meer informatie en complete documentatie van Fastbind kunt u
natuurlijk contact opnemen met Albyco, 0162 - 486 286.

Het Fastbind Casematic XT positionerings- en montagesysteem voor hardcovers helpt
kartonnen covers sneller en nauwkeuriger, te plaatsen op de geprinte/gedrukte
boekomslagen. De verlichte tafel van de Casematic XT is voorzien van zuiglucht,
maataanduiding en aanleg voor de grootst mogelijke nauwkeurigheid. De omplakte
stickervellen worden elektrisch aangeperst. Dit apparaat kent een maximaal netto
boekformaat van SRA3 portrait. 
De Fastbind Casematic XT kan optioneel worden uitgerust met een hoeksnijder voor het 
nauwkeurig recht afsnijden van de coverbladen. 
Specifiek voor ondoorzichtige coverbladen kan optioneel een zijgeleiding geleverd worden.
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RugbreedteCapaciteit
Ringbandmappen Wit, 4D-mechaniek, verpakt per 10 stuks

Artikelcode
25 mm15 mm RBM4D16WI10

3.
4.

1

De ringbandmappen zijn uitgevoerd met een helder transparant insteekvak op de 
voor- en rugzijde. De binnenzijde is voorzien van een helder transparant insteekvak van 
100 mm breed. Geschikt voor gebruik met tabbladen.
Afwijkende formaten, rugbreedten en kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.

30 mm20 mm RBM4D20WI10
40 mm30 mm RBM4D30WI10
50 mm40 mm RBM4D40WI10
55 mm45 mm RBM4D45WI10
70 mm50 mm RBM4D52WI10
90 mm65 mm RBM4D65WI10

RugbreedteCapaciteit
FSC-Ringbandmappen Wit, 4D-mechaniek, verpakt per 10 stuks

Artikelcode
25 mm15 mm RBM4DFSC15WI10

3.
4.

2

Ringbandmappen volledig vervaardigd uit FSC-goedgekeurd karton. Voorzien van een 
transparante PP insteek over voorplat en rug.
Afwijkende formaten, rugbreedten en kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.

30 mm20 mm RBM4DFSC20WI10
35 mm25 mm RBM4DFSC25WI10
40 mm30 mm RBM4DFSC30WI10
45 mm35 mm RBM4DFSC35WI10
50 mm40 mm RBM4DFSC40WI10
70 mm50 mm RBM4DFSC52WI10
90 mm65 mm RBM4DFSC65WI10

Soort

1 t/m 10

Tabbladen
Artikelcode

TB1/10PPWI

3.
4.

4

Verpakking

25 sets

Voor gebruik i.c.m. ringbandmappen

Wit, PP 120 micron

1 t/m 12 TB1/12PPWI25 sets

1 t/m 5 TB1/5PPGR25 sets
Grijs, PP 120 micron

1 t/m 7 TB1/7PPGR25 sets

3.
4.

5

1 t/m 10 TB1/10PPGR25 sets
1 t/m 12 TB1/12PPGR25 sets
1 t/m 15 TB1/15PPGR20 sets
1 t/m 20 TB1/20PPGR20 sets
1 t/m 31 TB1/31PPGR10 sets
A t/m Z 20-delig TBA/ZPPGR25 sets

1 t/m 5 TB1/5KARTON40 sets
Karton, wit, met gelamineerde tabs genummerd

1 t/m 10 TB1/10KARTON20 sets

3.
4.

6

1 t/m 12 TB1/12KARTON18 sets
1 t/m 15 TB1/15KARTON15 sets
1 t/m 20 TB1/20KARTON10 sets
1 t/m 31 TB1/31KARTON10 sets

Ringbandmappen & toebehoren
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Systeem
Thermisch

Filestrips
Artikelcode

FSZK100

3.
4.

3

Soort
Zelfklevend

Voor gebruik i.c.m. 4D- ringbandmappen

Montagestrips om gebonden documenten in een ringbandmap te plaatsen.
Verpakt per 100 stuks.

21-gaats plasticbinden FS2110021-gaats perforatie
Wirebinden 34-gaats FS3410034-gaats perforatie

Dikte
55 micron

Showtassen & L-mappen
Artikelcode

SHOWTASA4

3.
4.

3

Verpakking
1000 stuks

Showtas voor A4 formaat, bovenzijde open, multo-perforatie

L-map voor A4-formaat, boven- en rechterzijde open, voorzien van duimgreep
Dikte
120 micron (PP)

Artikelcode
LMAP500

Verpakking
500 stuks

Omschrijving
Visitekaarthouder 95 x 60 mm, geopend lange zijde

Zelfklevende insteektassen
Artikelcode

ZKVH9560

3.
4.

3

CD hoezen 135 x 135 mm, zonder sluitklep ZKCH135135
CD hoezen 135 x 135 mm, met sluitklep ZKCHK135135

Kleur
Zwart

Snelhechtmappen
Artikelcode

SHMZW100

3.
5.

2

Verpakking
100 stuks

Wit SHMWI100100 stuks
Blauw SHMBL100100 stuks
Rood SHMRO100100 stuks
Geel SHMGE100100 stuks
Grijs SHMGR100100 stuks
Groen SHMGRO100100 stuks

Formaat
100 mm

Papierklemmen
Artikelcode

RBMPPKLEM2000

3.
4.

3

Verpakking
2000 stuks

Voor gebruik i.c.m. 4D- ringbandmappen

Driehoektassen 100 x 100 mm ZKDHT1001003
Driehoektassen 170 x 170 mm ZKDHT1701703

Verpakking
100 stuks
100 stuks
100 stuks
300 stuks
300 stuks

Ringbandmappen & toebehoren
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Af te nemen perFormaat
200 pak500 vel

Navigator Universal

4.
1.

1Navigator Universal kopieer- en printpapier, 80 gr/m2

100 pak500 vel

Artikelcode 
PAP10604080
PAP10603080

A4
A3

Verpakking

Navigator Universal:
Verbeterd oppervlak voor een betere afdrukkwaliteit en een lager tonerverbruik. 99,99% vrij van 
papierstoring. Minder papierstoring leidt tot een lagere kostprijs per afgedrukt document. Navigator 
Universal heeft een extra glad oppervlak, dat verhoogd de levensduur van uw kantoorapparatuur. Het 
papier is universeel toepasbaar op alle printers en copiers, voor alle documenten, 100% gegarandeerd.

Af te nemen perFormaat
200 pak500 vel

Navigator Ecological

4.
1.

1Navigator Ecological kopieer- en printpapier, 75 gr/m2

100 pak500 vel

Artikelcode 
PAP10604075
PAP10603075

A4
A3

Verpakking

Navigator Ecological:
Met Navigator Ecological kiest u voor duurzaam printpapier. Deze vellen zijn met 75 g/m2 5 gram
lichter dan het standaard 80 grams kopieerpapier, waarmee u efficiënter met uw papiergebruik 
omgaat. Navigator Ecological gebruikt minder natuurlijke hulpbronnen en garandeert premium
kwaliteitsprestaties.

Albyco vindt dat we verantwoordelijkheid moeten nemen voor ons milieu bij onze bedrijfsvoering. 
Hierom hebben wij verschillende initiatieven genomen om de duurzaamheid van onze onderneming 
te verbeteren.

Af te nemen perFormaat
100 pak500 vel

Navigator Hybrid

4.
1.

1Navigator Hybrid kopieer- en printpapier, 80 gr/m2

100 pak500 vel

Artikelcode 
PAP10604095
PAP10603095

A4
A3

Verpakking

Navigator Hybrid:
Een speciale mix van 30% gerecyclede vezels van hoge kwaliteit en nieuwe vezels voor superieure 
prestaties en afdrukresultaten. Meer dan 80% van de energie, gebruikt om Navigator Hybrid te
produceren, komt uit hernieuwbare bronnen. Minder stofvorming en minder papierstoringen
zorgen voor minder machinestilstand. Navigator Hybrid is beschikbaar in 80 g/m2.

Navigator A4 en A3 printerpapier, ofwel kopieerpapier, is 
leverbaar in Ecological, Universal en Hybrid papier.
Daarnaast levert Albyco een aantal Navigator Specials.
Informeer vandaag nog naar uw korting bij afname
van een veelvoud van de minimale bestelhoeveelheid!

Onderstaand meer informatie over alle soorten papier:

Af te nemen perType/formaat
5 pak500 vel

Navigator Specials

4.
1.

1Navigator papier, Specials

5 pak

Artikelcode 
PAP10604099
PAP10603099

Inkjet A4
Inkjet A3

Verpakking
90 g/m2

5 pak250 vel PAP10604100Presentation A4 100 g/m2

5 pak PAP10603100Presentation A3
5 pak250 vel PAP10604120Colour A4 120 g/m2

5 pak PAP10603160Office Card A3

5 pak PAP10603120Colour A3
5 pak250 vel PAP10604160Office Card A4 160 g/m2

5 pak500 vel PAP10604480Organizer A4 (4-gaats) 80 g/m2

Bestellen van printpapier of kopieerpapier gaat per pallet van 200 pakken A4-papier of 100 pakken 
A3-papier. Combineren is mogelijk. Elk pak papier bevat 500 vel.
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Navigator A4 en A3 printerpapier, ofwel kopieerpapier, is 
leverbaar in Ecological, Universal en Hybrid papier.
Daarnaast levert Albyco een aantal Navigator Specials.
Informeer vandaag nog naar uw korting bij afname
van een veelvoud van de minimale bestelhoeveelheid!

Onderstaand meer informatie over alle soorten papier:

Formaat
Kliklijsten

5.
1.

1

Artikelcode 
OCCWLA519
OCCWLA419

A5-formaat 14,8 x 21 cm, frame 20 mm
A4-formaat 21 x 29,7 cm, frame 20 mm

OCCWLA425A4-formaat 21 x 29,7 cm, frame 25 mm
OCCWLA325
OCCWLA332

A3-formaat 29,7 x 42 cm, frame 25 mm
A3-formaat 29,7 x 42 cm, frame 32 mm

OCCWLA225A2-formaat 42 x 59,4 cm, frame 25 mm
OCCWLA232A2-formaat 42 x 59,4 cm, frame 32 mm
OCCWL507032B2-formaat 50 x 70 cm, frame 32 mm

Albyco-kliklijsten worden in Europa geproduceerd, zijn vervaardigd van een hoge 
kwaliteit aluminium en voorzien van een stevige achterwand voor jarenlang gebruik. 
Een stevige PET-folie beschermt uw print tegen vuil, vocht en beschadigingen.
De lijsten zijn voorzien van rechte hoeken en een stevig klikmechaniek, dat de folie 
en de print goed op hun plaats houdt en toch eenvoudig geopend en gesloten kan 
worden. Dat betekent dat, in omgevingen waar veel wordt gewisseld van print, de 
kliklijsten langer meegaan en langer hun professionele uitstraling behouden. 

Het klikmechaniek bevindt zich aan de voorzijde van de lijst. Dat betekent dat de lijst 
vast aan b.v. een muur gemonteerd kan worden en toch eenvoudig gewisseld van 
print kan worden.

Stoepbord luxe

OCCWLA1A1-formaat 59,4 x 84,1 cm, frame 25 mm
OCCWLA132
OCCWL7010032

A1-formaat 59,4 x 84,1 cm, frame 32 mm
B1-formaat 70 x 100 cm, frame 32 mm

OCCWLA032A0-formaat 84,1 x 118,9 cm, frame 32 mm

Formaat
Stoepborden, aluminium

5.
1.

1

Artikelcode 
OCCWLALXBBB2STA
OCCWLALXBBA1STA

Stoepbord Classic B2
Stoepbord Classic A1

Stoepbord Classic

Stoepbord Classic Waterproof  Stoepbord luxe Zwart  

OCCWLALXBBB1STA

OCCWLALXWPB2STA

Stoepbord Classic B1

Stoepbord Classic B2 Waterproof
OCCWLALXWPA1STA
OCCWLALXWPB1STA

Stoepbord Classic A1 Waterproof
Stoepbord Classic B1 Waterproof

OCCWLALXBBA0STAStoepbord Classic A0

OCCWLALXB2STA
OCCWLALXZWB2STA

Stoepbord luxe B2
Stoepbord luxe B2 Zwart

OCCWLALXA1STA

OCCWLALXB1STA

Stoepbord luxe A1

Stoepbord luxe B1
OCCWLALXZWB1STA
OCCWLALXA0STA

Stoepbord luxe B1 Zwart
Stoepbord luxe A0

OCCWLALXZWA0STAStoepbord luxe A0 Zwart

OCCWLALXZWA1STAStoepbord luxe A1 Zwart

Formaat
Kliklijstfolies, posterzakken

5.
1.

1

Artikelcode 
KLFA0
KLFA1

Kliklijstfolie A0 Ontspiegeld
Kliklijstfolie A1 Ontspiegeld

KLFA2

KLFA4

Kliklijstfolie A2 Ontspiegeld

Kliklijstfolie A4 Ontspiegeld
KLFB0
KLFB1

Kliklijstfolie B0 Ontspiegeld
Kliklijstfolie B1 Ontspiegeld

KLFA3Kliklijstfolie A3 Ontspiegeld

KLFB2
KFOA0

Kliklijstfolie B2 Ontspiegeld
Krijtfolie A0 Outdoor

KFOA1

KFOB1

Krijtfolie A1 Outdoor

Krijtfolie B1 Outdoor
KFOB2Krijtfolie B2 Outdoor

KFOA2Krijtfolie A2 Outdoor

PZA4Posterzak formaat A4, waterproof
PZA3

PZA1

Posterzak formaat A3, waterproof

Posterzak formaat A1, waterproof
PZB2
PZB1

Posterzak formaat B2, waterproof
Posterzak formaat B1, waterproof

PZA2Posterzak formaat A2, waterproof

Kliklijsten, stoepborden
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Formaat
Whiteboards

5.
1.

1

Artikelcode 
WWB3045
WWB4560

Whiteboard 30x45 cm
Whiteboard 45x60 cm

WWB9060Whiteboard 90x60 cm
WWB12090Whiteboard 120x90 cm

Whiteboards kunnen worden gebruikt om op te schrijven met speciale whiteboard 
markers en er kunnen magneten op worden geplaatst. De borden worden geleverd 
inclusief afleggoot en bevestigingsmaterialen, zonder wisser, stiften en magneten. De 
whiteboards kunnen zowel horizontaal als verticaal worden opgehangen. Met een 
speciale wisser kan alles wat met de whiteboard markers op het bord is geschreven 
eenvoudig worden verwijderd.

Formaat
Prikborden

5.
1.

1

Artikelcode 
PBKK3045
PBKK4060

Prikbord kurk formaat 30x45cm
Prikbord kurk formaat 40x60cm

PBKK6090Prikbord kurk formaat 60x90cm
PBKK90120Prikbord kurk formaat 90x120cm

Kurk

Whiteboards, prikborden



   
 P

ap
ie

rb
or

en

27

Papierboren

Boordiameter
2,0 mm

Papierboren
Artikelcode

PB2
Type

Staal
3,0 mm PB3Staal
4,0 mm PB4Staal

PB4HVHardverchroomd
4,5 mm PB45HVHardverchroomd
5,0 mm PB5Staal

PB5TFTeflon

6,0 mm PB6Staal
PB6TFTeflon
PB6HVHardverchroomd
PB6TITTitanium

6,5 mm PB65Staal
PB65TFTeflon
PB65HVHardverchroomd
PB65TITTitanium

7,0 mm PB7Staal
PB7HVHardverchroomd
PB7TITTitanium

8,0 mm PB8Staal
10,0 mm PB100Staal

Schachtlengte 50 mm

5,5 mm PB55Staal
PB55HVHardverchroomd

Omschrijving
Boorslijper

Toebehoren voor papierboren
Artikelcode

STAGOBS
Widia slijppunt STAGOBSP
Wetsteen STAGOWS
Papierverwijderaar STAGOPPV
Paraffinepapier A4 10 vel STAGOA4PARA10
Boorlat t.b.v. Stago 1006 S STAGO1006LAT
Boorlat t.b.v. Stago 1008/1015 S STAGO1008LAT
Boorlat t.b.v. Stago 2015 S STAGO2015LAT
Boorlat t.b.v. Stago 5010 A STAGO5010LAT
Boorplaatje Citoborma 150, 10 stuks CB150PLA
Boorlat Citoborma 111 CB111LAT
Boorlat Citoborma 180 t/m 690 CB180LAT

Stalen boor > Standaard voor kleine oplagen houtvrij offset, kopieerpapier en 
textiel. 
Teflon boor > Voor papier waar kunststof in is verwerkt, folie, rubber en textiel 
Hardverchroomd > Voor dagelijks gebruik voor grote oplagen, voor offset, 
kopieerpapier en gesatineerd papier 
Titanium > Speciale boor voor grote oplagen digitaal drukwerk, folie, rubber, 
mc-papier en textiel

De Stago PB 5010-serie staat garant voor jarenlange hoge prestaties en
absolute precisie. Het systeem kan beschikken over 2 tot 5 boorkoppen, elk 
met een boordiameter van 2 tot 10 mm en een maximale stapelhoogte van 
60 mm. Geschikt voor een breed gamma aan materialen, papier, karton, leer 
en kunststoffen. De spindels kunnen worden versteld in een bereik van 40 tot 
250 mm. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een moeiteloze bediening 
en een hoge productiviteit. De bediening geschiedt met handbediening, een 
voetpedaal (PB 5010 F), automatisch of via een voetschakelaar (PB 5010 A). 
Het robuuste machineframe, gecombineerd met de precisie boorgeleidingen 
en de onderhoudsvrije aandrijving garanderen een lange levensduur van 
de machine. Voor extreme toepassingen, die een grote hitte veroorzaken 
is optioneel boorkoeling leverbaar. Bovendien is een boorsmeringsysteem 
leverbaar voor perfecte boorresultaten.

+ Tot 5 high performance boorkoppen
+ Flexibel verstelbare spindelafstanden, 40 - 250 mm
+ Verwerkt papier, karton, leer en kunststoffen
+ Afmeting werkblad 800 x 415 mm
+ Eenvoudig boorwissel
+ Hoge productiviteit
+ Gebouwd voor continu gebruik
+ Ergonomische en robuuste constructie

7.
1.

1
7.

1.
2
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Type
24/6

Hechtnieten
Artikelcode

NIET2465000

7.
2.

1

Soort 
E

24/8 NIET2485000E
24/6 NIET246R5000R

* Hechtnieten E=ijzer, S=staal, R=ringniet
Geschikt voor
O.a. Nagel

Per
5.000
5.000
5.000

24/8 NIET248R5000R

26/6 NIET2665000E
26/6 CS2 NIETCS2665000E

Stago Fix
Albyco CS2 bookletmaker

5.000

5.000
5.000

26/8 NIET2685000E
26/6 NIET266R5000R

60/8 NIET6085000E

5.000
5.000

5.000
64/6 NIET6465000E
64/8 NIET6485000E
64/10 NIET64105000S

Stago Salut 5.000
5.000
5.000

69/12 NIET69125000S
69/15 NIET69155000S
69/18 NIET69185000S

5.000
5.000
5.000

69/20 NIET69205000S

66/6 NIET6665000E
66/8 NIET6685000E

Plockmatic 60, 61, Océ 80

5.000

5.000
5.000

66/6 NIET666R5000R

Swingline NIETPL7588500Plockm. 75, 88, 91, 102, Xerox ASF

5.000

5.000
NIETMAX505000

26/8 NIETNAGEL268SS

Max 50, Ideal 8550

Nagel 26/8S

5.000

5.000
26/10S NIET26105000S Nagel 26/10S 5.000
50/6 NIET50/65000
50/8 NIET50/85000
50/10 NIET50/105000

Nagel 50/6
Nagel 50/8
Nagel 50/10

5.000
5.000
5.000

50/12 S NIET50/125000S
50/15 S NIET50/155000S

Nagel 50/12S
Nagel 50/15S

5.000
5.000

50/20 S NIET50/205000S Nagel 50/20S 5.000

24/10 R NIET2410R5000R
24/10 S NIET24105000S
24/13 S NIET24135000S

Nagel 24/10R 6274103
Nagel 24/10S 6271101
Nagel 24/13S 6271131

5.000
5.000
5.000

24/15 S NIET24155000S
24/18 S NIET24185000S
24/20 S NIET24205000S

Nagel 24/15S 6271151
Nagel 24/18S 6271181
Nagel 24/20S 6271201

5.000
5.000
5.000

Omschrijving
Ideal 3905/3915

Messen voor stapelsnijders
Artikelcode

IDEAL3905MES
Ideal 4300, 4305, 4315, 4350 IDEAL4305MES
Ideal 4700, 4810, 4850 IDEAL4700MES
Ideal 5255, 5221-95 (EP) IDEAL5221MES
Ideal 6550, 6655, 6660 IDEAL6550MES
Ideal 5560 IDEAL5560MES
Ideal 7260, 7228-06 LT IDEAL7228MES

7.
3.

1

Omschrijving
Ideal 3905/3915

Snijlatten voor stapelsnijders
Artikelcode

IDEAL3905LAT
Ideal 4300 IDEAL4300LAT
Ideal 4305, 4315, 4350 IDEAL4305LAT
Ideal 4705, 4800-serie IDEAL4700LAT
Ideal 5255, 5221-95 (EP) IDEAL5221LAT
Ideal 6666, 6660, 6550-95 (EP) IDEAL6650LAT
Ideal 5560, EBA 550/551 EBA550LAT
Ideal 7260, 7228-06 (LT) IDEAL7228LAT

Omschrijving
Magnetic Clamp Pads, 38 cm, set van 2 pads

Magnetic Pads
Artikelcode

MAGPAD

Magnetic Clamp Pads voorkomen persafdrukken van de persbalk op gevoelige
papiersoorten tijdens het snijden. Door de magnetische eigenschappen van het
materiaal kan de pad eenvoudig onder de persbalk worden bevestigd.

Prijzen per 6 stuks.

Hechtnieten

HechtdraadHechtdraad op spoel 5.000
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Sealen & krimpen
Cryovac Halfbuis 15 micron t.b.v. hoeksealers
Verpakkingsfolie

7.
4.

1

880 m2355 mm SFHB355/15
SFHB405/15

1250 m
1250 m

OpbrengstBreedte ArtikelcodeRollengte

Halfbuis en buisfolie

405 mm 1013 m2

Cryovac Halfbuis 19 micron t.b.v. hoeksealers
810 m2405 mm SFHB405/19

SFHB455/19
1000 m
1000 m455 mm 910 m2

SFHB505/191000 m505 mm 1010 m2

Buisfolie, transparant 50 micron t.b.v. plaatsealers

150 mm SFBU150/50100 m
Formaat ArtikelcodeRollengte

Andere foliesoorten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Zwart/wit. Geschikt voor de  meest voorkomende zwart/wit kopieersystemen
Kopieerbare transparanten

5.
3.

2
NeeUniverseel A4 KTA4100

KTA3100
Nee
Nee

StripType ArtikelcodeDekvel

Voor overheadprojectoren

Universeel A3 Nee
100

Verpakt per

100
KTA4MD100JaUniverseel A4 100

Badges met clip en speld
Badges

6.
5.

1

40 x 74 mm OCBADGE4074
OCBADGE6595

Formaat Artikelcode

65 x 95 mm
24

Verpakt per

24

65 x 28 mm OCBADGE6528
OCBADGE7531

Badges met speld

75 x 31 mm
25
20

OCBADGE905090 x 50 mm 10

Europese clips, zilverkl. CLIPEUR100
CLIPZK100

Clips

Zelfklevende clip + speld, zilverkl.
100
100

Banderolleerpapier en folie

7.
4.

1

Papier, wit, 80 g/m2+PE BANDPAP80180
BANDPVC100200

180 m
200 m

Type ArtikelcodeLengte
29 mm breed, kern 40 mm, per 20 rollen

Plastic, transparant

De Multigraf WK02-30 is een praktische en efficiënte desktop oplossing voor 
het banderolleren van stapels papier tot 200 mm hoogte en een breedte van 
460 mm. Het systeem heeft een zeer korte opwarmtijd en bindt tot 25 keer per  
minuut. De Multigraf WK02-30 gebruikt banderolleertape op een breedte van 
29 mm.
B x D x H 630 x 364 x 474 mm, gewicht 32 kg

Banderolleermateriaal

Kopieerbare transparanten

Badges
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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN  ALBYCO NEDERLAND B.V.

Artikel 1: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, verkoop en levering van artikelen en diensten, die door Albyco Nederland B.V. op de markt worden gebracht 
(hierna te noemen “artikelen”). Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover door partijen uitdrukkelijk nader schriftelijk anders is overeengekomen.
Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder Albyco Nederland BV (hierna te noemen Albyco) tevens “verkoper” dan wel “leverancier”. In deze voorwaarden wordt de “afnemer” 
dan wel “koper” van de producten dan wel diensten van Albyco ook aangeduid als “wederpartij”. 
3. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als
instemming met de toepassing ervan.

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle offertes en noteringen zijn vrijblijvend. Overeenkomsten komen tot stand door aanvaarding van een offerte van Albyco. Telefonische aanvaardingen en bestellingen 
worden eerst als overeenkomst beschouwd na schriftelijke bevestiging van de wederpartij en eerst nadien ten uitvoer gebracht. Indien er sprake is van een incidentele order, geldt ook dan 
dat wederpartij koper die order dient te bevestigen, althans de bedoelde goederen/diensten in aantal en omvang dient te omschrijven. Mocht koper in bepaalde omstandigheden direct 
ten uitvoerlegging van een opdracht gelet op de tijd en zonder concrete opdrachtbevestiging verlangen en mocht Albyco akkoord gaan met een dergelijke tenuitvoerlegging en levering 
dan draagt wederpartij het risico voor alle schade en ongerief ten gevolge van telefonisch  misverstand ontstaan.
2. Al onze aanbiedingen en genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
3. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening 
gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.

Artikel 3: Prijs/Betalingstermijn
1. Alle orders worden uitgevoerd tegen prijzen geldig op de dag van aflevering.
2. Prijswijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijk ingaan.
3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De koper zal in verzuim van betaling zijn door het enkel  verstrijken van deze termijn; sommatie en/of
ingebrekestelling is hiertoe niet vereist. Bij betaling binnen 5 dagen na factuurdatum mag 2% betalingskorting op het factuurbedrag in mindering worden gebracht.
4. Bij verzuim van tijdige betaling van de koopprijs of een deel daarvan, is de koper vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening aan ons een onmiddellijke 
opeisbare rente verschuldigd van 2% per maand over het openstaande saldo. Indien door ons ten gevolge van het niet nakomen van onze betalingscondities tot incasso van het 
verschuldigde bedrag moet worden overgegaan, zijn zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de koper. Deze kosten worden gesteld op minimaal 
15% van de hoofdsom  met een minimum van € 175,--.

Artikel 4: Levering / Eigendomsvoorbehoud
1. Aflevering van bestelde artikelen geschiedt voor onze rekening en risico aan het adres van de koper, indien de koopprijs van de afgeleverde artikelen per aflevering tenminste
€ 150,-- exclusief BTW  bedraagt. Indien de koopprijs minder dan € 150,-- exclusief BTW bedraagt, worden verzendkosten en administratiekosten in rekening gebracht. Verzending 
geschiedt op een door ons te bepalen wijze.
2. Wij behouden het eigendom van de door ons geleverde artikelen tot het tijdstip, waarop de koper alle betalingsverplichtingen, met inbegrip van rente en kosten, uit welke 
hoofde ook jegens ons ontstaan, heeft vervuld.
3. Indien afnemer een andere wijze van aflevering wenst en dat met Albyco is overeengekomen, dan  geschiedt de aflevering voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 5: Termijn van levering
Een door Albyco opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt  aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Albyco 
doet onder meer zaken met leveranciers in vergelegen landen, om welke redenen leveringstermijnen ook niet meer kunnen zijn dan indicatief omdat het transport vaak over zee of land 
gaat en Albyco daarop geen invloed heeft. Albyco is ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de afnemer haar in gebreke heeft gesteld. Indien door de afnemer 
bestelde zaken uit de hiervoor bedoelde landen door Albyco op haar beurt moeten worden besteld omdat zij in de magazijnen van Albyco B.V. niet voorradig zijn, dan zal Albyco afnemer 
dat direct bij de bestelling melden. Indien afnemer dan de bestelling besluit te plaatsen, bestaat het risico dat transport vanuit de vergelegen landen tot vertraging in de leveringstermijn 
kan leiden. Indien het om dergelijke bestellingen gaat, dan is Albyco eerst in verzuim indien zij na een ingebrekestelling waarbij haar een termijn tot levering moet worden gesteld van 6 
weken te rekenen vanaf de dag dat Albyco de ingebrekestelling heeft ontvangen, niet tot levering is overgegaan. Betreft de bestelling zaken die Albyco in voorraad heeft, dan is zij eerst in 
gebreke indien zij alsdan niet aan een aan haar te stellen redelijke leveringstermijn van minimaal twee weken vanaf ontvangst ingebrekestelling tot levering is overgegaan. Afhankelijk van 
het in voorraad hebben van zaken dus kan de afnemer na twee respectievelijk zes weken, de overeenkomst met Albyco (doen) ontbinden. Indien wederpartij bestelde goederen of zaken 
en diensten niet afneemt om andere redenen dan dat die goederen, zaken of diensten niet conform het bestelde zijn, ontslaat dat afnemer niet van de betalingsverplichtingen uit hoofde 
van de met Albyco gesloten overeenkomst.

Artikel 6: Overmacht
 Stopzetting van de levering door de bedrijven, die ons van grondstoffen, halffabricaten en/of  eindproducten veroorzaakt door overmacht, waaronder begrepen oorlog,
molest, binnenlandse woelingen, stakingen, bedrijfsstoringen en andere onvoorziene gebeurtenissen, ontslaat ons van de verplichting tot levering, zonder dat wij tot enige schadever-
goeding gehouden zijn. Gedeeltelijke uitvoering van de order verplicht ons niet tot uitvoering van de gehele order.

Artikel 7: Reclamerecht
1.  Eventuele klachten kunnen alleen dan in onderzoek worden genomen, indien zij binnen 14 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk en gemotiveerd, door de 
afnemer bij ons worden ingediend. Na deze termijn is elke reclamerecht vervallen. Eveneens vervalt elk reclamerecht, indien de artikelen na de aflevering ervan van aard en/of samenstel-
ling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk verwerkt, beschadigd of overgepakt.
2. Indien de afnemer met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de reclame door ons terecht is bevonden, zijn wij te onzer keuze uitsluitend gehouden 
ofwel de artikelen voor onze rekening te vervangen, ofwel de koopprijs daarvan aan de koper terug te betalen.
3. Retourzendingen kunnen door ons niet worden geaccepteerd, tenzij ze vooraf schriftelijk door ons zijn goedgekeurd.

Artikel 9: Garantie
1. Albyco staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde 
zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan de in hierna volgende bepalingen vermeld. De door Albyco geleverde producten voldoen aan de eisen en specificaties welke 
door de producent worden gesteld en in de branche gebruikelijk zijn en Albyco kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht. Albyco aanvaardt 
evenwel geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin van het woord, behoudens voor zover 
die schade aan haar grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Dezelfde beperking geldt ten  
aanzien van personeelsleden en/of derden die Albyco bij de uitoefening van de werkzaamheden/levering van goederen en zaken betrekt. Onverminderd het bepaalde in de overige leden 
van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Albyco uit welke hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken dan wel de verleende diensten/uitgevoerde 
werkzaamheden. Bovendien is Albyco nimmer gehouden tot het vergoeden van een schade indien die mee bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade wordt gedekt door 
een door Albyco gesloten verzekering. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden of geleverde diensten, goederen en zaken  gebruikte materialen, geïnstalleerde en/of in de 
geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Albyco zich die materialen 
of zaken te harer keuze kosteloos opnieuw te verwerken en/of te installeren dan wel te repareren of te vervangen. Albyco staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit van het geleverde; 
de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd. Indien de door Albyco geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie tussen partijen 
op gelijke wijze gelden.
2. De garantie is beperkt tot leveringen aan afnemers binnen de EU (tenzij anders overeengekomen) en is tevens beperkt tot de fabrieksgarantie.
3. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt zes maanden garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Albyco tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment 
waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders bepalen.
5. De wederpartij verliest haar rechten jegens Albyco en is aansprakelijk voor alle schade waarbij zij Albyco vrijwaart tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadever-
goeding indien en voor zover:
i) De schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door Albyco of door een door Albyco ingeschakelde derde gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld
ii) De schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Albyco of door haar ingeschakelde derde(n) strijdig gebruik en/of opslag van de geleverde zaken
iii) De schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in de gegevens, materialen, informatiedragers en dergelijke die door de wederpartij aan Albyco zijn
verstrekt/voorgeschreven
iv) De schade is ontstaan door aanwijzingen van de wederpartij aan Albyco
v) De schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder daartoe vooraf-
gaand schriftelijke toestemming van Albyco te hebben gekregen. 

Artikel 10: Zet-, druk of andere proeven en afwijkingen
1. De afnemer is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek ontvangen zet-, druk-  of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met 
bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.
2. Wij zijn niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de koper goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
3. Elke op verzoek van de koper vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze 
proeven in de prijs zijn inbegrepen.
4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dat de volgende percentages:
 - oplage tot 20.000 eenheden: 10%
 - oplage van 20.000 en meer: 5%

Artikel 11: Algemeen
 Voor zover één van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of ten dele niet van toepassing is om wat voor reden dan ook, dan wordt deze bepaling 
althans dat deel geacht te zijn vervangen door een wel toepasselijke bepaling die wat betreft haar werking zoveel  mogelijk overeenkomt met voornoemde bepaling. De niet toepasselijk-
heid van één dan wel verschillende bepalingen van deze algemene voorwaarden beïnvloedt de toepasselijkheid van de overige bepalingen niet.

Artikel 12: Geschillen
 Alle geschillen over transacties, waarvan deze verkoopvoorwaarden deel hebben uitgemaakt, dan wel over de uitvoering of naleving van deze verkoopvoorwaarden, zullen 
worden onderworpen aan het Nederlands recht en aan het oordeel van de daartoe bevoegde Nederlandse rechter tenzij rechtsregels dwingend de bevoegdheid van een buitenlandse 
rechter voorschrijven.

Oosterhout, april 2018.




