
WIELOFUNKCYJNE URZĄDZENIE 

INTROLIGATORSKIE - OPUS 

MULTICREASE 52

OPIS PRODUKTU

multiCREASE 52 to urządzenie introligatorskie przeznaczone do pracy w warunkach biurowych. Umożliwia 
bigowanie, perforację*, zagniatanie listew do kalendarzy*, zaokrąglanie narożników*, wycinanie łezek do 
kalendarzy* oraz wycinanie okienek* w papierze, kartonie oraz materiałach z tworzyw sztucznych lub 
pokrytych tworzywami sztucznymi.

*moduły lub wykrojniki stanowią wyposażenie dodatkowe

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Maksymalna długość bigu: 520 mm
Grubość listwy bigującej: 0,7 mm
Maksymalna grubość bigowanego materiału: 0,3 mm

OBSŁUGA DODATKOWYCH MODUŁÓW
moduł perforujący: Tak
moduł do zaokrąglania narożników: Tak



możliwość używania wykrojników: Tak
moduł do wycinania "łezek" do kalendarzy: Tak
moduł do zagniatania listew do kalendarzy: Tak

POZOSTAŁE PARAMETRY

WAGA
• waga netto: 26 kg
• waga brutto: 29 kg

WYMIARY
• wysokość: 400 mm
• szerokość: 590 mm
• głębokość: 550 mm

GWARANCJA
• gwarancja na urządzenie: 2 lata
• serwis 72h: Nie

www.opus.pl



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE / AKCESORIA

O.CREASINGKIT MULTICREASE 52 - 2015
Moduł bigujący do urządzenia 
multiCREASE 52. Wersja 2015 
posiada metalowy kontr big co 

pozwala osiągnąć znacznie lepsze 
rezultaty.

288,75 zł netto
355,16 zł brutto

O.PERFORATORKIT MULTICREASE 52 - 
2015

Nowa wersja modułu perforującego 
do urządzenia multiCREASE 30. 

Teraz efekt perforacji jest jeszcze 
lepszy.

NOWOŚĆ

225,75 zł netto
277,67 zł brutto

O.PERFORATORTAPE MULTICREASE 
30/52 - 2015

Taśma do modułów O.perforatorKIT 
multiCREASE 30 - 2015 oraz 

O.perforatorKIT multiCREASE 52 - 
2015. Produkt sprzedawany jest w...

24,00 zł netto
29,52 zł brutto

O.CORNER CUTTER R4 - MC 30/52
Moduł do urządzeń z serii 

multiCREASE, który pozwala na 
zaokrąglanie narożników. Rodzaj 
modułu: zaokrąglacz narożników 

Promi...

199,00 zł netto
244,77 zł brutto

O.CORNER CUTTER R6 - MC 30/52
Moduł do urządzeń z serii 

multiCREASE, który pozwala na 
zaokrąglanie narożników. Rodzaj 
modułu: zaokrąglacz narożników 

Promi...

199,00 zł netto
244,77 zł brutto

O.CORNER CUTTER R10 - MC 30/52
Moduł do urządzeń z serii 

multiCREASE, który pozwala na 
zaokrąglanie narożników. Rodzaj 
modułu: zaokrąglacz narożników 

Promi...

199,00 zł netto
244,77 zł brutto

www.opus.pl



O.CORNER CUTTER C15 - MC 30/52
Moduł do urządzeń z serii multiCREASE do obcinania narożników "po prostej". Rodzaj modułu: zaokrąglacz narożników 

Długość no...

199,00 zł netto
244,77 zł brutto

www.opus.pl


