
Wpinki do segregatora.

Praktyczne elementy umożliwiające wpinanie dokumentów oprawionych w 
spiralę Zip-Wire do segregatora. Wpinki stosujemy do:
• wpinania katalogów i cenników,

• wpinania laminowanych arkuszy i dokumentów,

• wpinania oprawianych grzbietami przeźroczy lub zdjęć,
• dokładanie wizytówek,

• wpinanie różnych dokumentów, które nie pasują do standardowych 

przeźroczystych „koszulek“.

W tabeli poniżej przedstawiamy rodzaje i ceny wpinek, które znajdują się w 
naszej stałej ofercie. Na zamówienie możemy wykonać wpinki z folii o 
innym kolorze oraz grubości.

Produkt jest pakowany w opakowania podstawowe zawierające:
� 100 sztuk w przypadku wpinek wykonanych z folii 300 ,µm

� 50 sztuk w przypadku wpinek wykonanych z folii 500 .µm

Zamawiane ilości muszą być wielokrotnością opakowania podstawowego.

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.

Podane ceny obowiązują od dnia 2018-02-01.

Skok 3:1, otwory okrągłe

Skok 2:1, otwory okrągłe

Skok 3:1, otwory kwadratowe

Skok 2:1, otwory kwadratowe

ponad 5.000 145,00 145,00 178,00 178,00

1.100 - 5.000 152,00 152,00 187,00 187,00
do 1.000 160,00 160,00 196,00 196,00

Folia 300 µm Folia 500 µm

Perforacja: otwory okrągłe lub kwadratowe,

skok 3:1 lub 2:1
Ilość

zamówiona

Cena netto za 1000 szt.
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Samoprzylepne wąsy do segregatorów.

Samoprzylepne wąsy do segregatorów pozwalają na łatwą organizację 
drukowanych dokumentów lub przygotowanie atrakcyjnej prezentacji. 

Dzięki zastosowaniu folii samoprzylepnej mogą Państwo bardzo łatwo 

przykleić wąs do okładki wykonanej z plastiku lub tekturki. Okładkę 
przednią dziurkujemy i spinamy wąsem metalowym z resztą dokumentu. 

Dzięki temu w bardzo prosty i szybki sposób przygotujemy prace takie jak:

� oferty cenowe,

� katalogi reklamowe,

� teczki archiwalne.

Oprócz w pełni skompletowanych wąsów oferujemy również wszystkie 

elementy składowe osobno, które są przedstawione na zdjęciach z prawej 

strony.

Ceny wąsów przedstawia tabela poniżej. Produkt jest pakowany w 

opakowania podstawowe zawierające 100 sztuk. Zamawiane ilości muszą 
być wielokrotnością opakowania podstawowego.

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.

Podane ceny obowiązują od dnia 2018-02-01.

1. Kompletny element

2. Podstawa z taśmą samoprzylepną

3. Element wpinany do segregatora

4. Element zamykający oprawę

349,00 109,00 54,00 29,00

Element 
kompletny

Element
nr 2*

Element
nr 3*

Element
nr 4*

ponad 5.000

1.100 - 5.000 366,00 114,00 57,00 30,00

do 1.000 384,00 120,00 59,00 32,00

Ilość
zamówiona

Cena netto za 1000 szt.

*Opis tabeli z cenami:

� element nr 2 - podstawa z taśmą samoprzylepną, 
� element nr 3 - element wpinany do segregatora,

� element nr 4 - element zamykający oprawę.
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