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Opus introduceert een geheel nieuw bindsysteem waarmee 
documenten van 1 tot 120 vel ijzersterk worden gebonden, 
in slechts vijf seconden.

Het systeem is gebaseerd op kant- en klare inbindmappen. Deze mappen 
zijn voorzien van een speciale metalen rug met een uniek klemprofiel. 
De vellen worden in de map gestoken, de inbindmap wordt in de machine 
gezet en de bindhendel wordt overgehaald, klaar! Slechts 5 seconden voor 
een fraai gebonden document. 

De bijbehorende Opus Easy 120 bindmachine geeft aan welke binddikte 
aangehouden moet worden. Door de lange hendel is het sluiten van de 
bindmap uiterst eenvoudig.

De Opus Metalbind inbindmappen zijn leverbaar in 5 kleuren; Zwart, Wit, 
Blauw, Rood en Zilver. Het systeem kent 6 verschillende inbind-dikten voor 
het inbinden van 1 tot 120 vellen (80 g/m2). De transparante omslagen zijn 
leverbaar in hoogglans en half-mat.

Inbinden met Opus Metalbind is attractief en stijlvol, de Opus Easy 120 is 
zeer eenvoudig in gebruik. De degelijke, volledig metalen machine bindt tot 
120 vel. Het systeem is uiterst compact en licht, waardoor het makkelijk te 
verplaatsen is en overal te gebruiken.

Het Opus Metalbind-systeem is een waardevolle aanvulling op bestaande 
bindsystemen. Het bindresultaat is zeer sterk,
volkomen vlak, en bij uitstek geschikt voor de gladde, in de
digitale werkomgeving gebruikte papiersoorten.

• De Opus Metalbind inbindmappen zijn leverbaar in 5 kleuren; Zwart, 
   Wit, Blauw, Rood en Zilver.
• Het systeem kent 6 verschillende inbind-dikten voor het inbinden van 
   1 tot 120 vellen (80 g/m2).
• De transparante omslagen zijn leverbaar in hoogglans en half-mat.

De OPUS Easy 120 is een modern systeem van OPUS
METALBIND dat is ontworpen voor kantoorgebruik voor het inbinden van 
documenten tot 120 vel (80 g/m2). Het apparaat is solide en relatief licht, 
klein, en belangrijk, eenvoudig in gebruik.  

Technische gegevens:
Bindformaten   A5+, A4+, A4+ en  A3+ landscape
Bindcapaciteit  Tot 120 vel/240 pagina’s 80 g/m2

Constructie  Metalen frame en behuizing
Kleur   Grijs, gepoedercoat
Netto gewicht   8,7 kg
Bruto gewicht   9,5 kg
Afmetingen (HxBxD): 147 x 458 x 234 mm


