
                   COVER CLOSER
ZÁRÓGÉP FÉMGERINCES MAPPÁKHOZ

  Műszaki adatok:

- kézi zárógép
- kötési szélesség A4
- puhafedeles mappák U20 (170 lap)-ig

 -keményfedeles mappák PH22 (170 lap)-ig

- nyitó egységgel együtt (a mappák    
nyitására és újra zárására)

- tömeg: 20,3 / 18,0 kg
- méretek 380x420x560 mm / 525x535x175 mm*

* csomagolva/ gép helyigénye (Sz x M

 x 

M)

Helyezze a 
kötendő 
papírt a 

mappába.

Helyezze a 
mappát a 

készülékbe és 
nyomja le a 

kart 2~3-szor.

KÉSZ!

RECOsystems COVER CLOSER

Kézi zárókészülék RECO BIND mappákhoz

RECO BIND fémgerinces zárás az egyik 
legegyszerűbb, leggyorsabb módja a kötészetnek. 
Mérje meg a kötendő lapok vastagságát a 
megfelelő mappa kiválasztásához:
(5 gerincvastagság áll rendelkezésre 2 - 170 lapig). 
Ezután helyezze be a papírt a zárandó mappába, 
majd a mappát helyezze be a " COVER CLOSER" 
zárógépbe. Nyomja le a kart 2-3 alkalommal, a 
kötés kész!

A mappák a  „COVER CLOSER“ segítségével 
újra nyithatók és zárhatók kb. 3 alkalommal.

www.recosystems.eu

Mérje le a  
kötendő lapok 

vastagságát,
a megfelelő 

mappa 
kiválasztásához.



            RECO BIND COVERS
   RECO Kötendő Mappák   

RECO BIND - SOFT COVERS

A RECO BIND - SOFT COVERS 
átlátszó PVC elő és hátlappal, valamint 
fém sínnel.

Igen költséghatékony megoldás irodákba, 
vagy diákok részére, egyszerű ajánlatok , 
megbeszélési anyagok, kezelési utasítások, 
vagy jegyzetek számára. 

RECO BIND - HARD COVERS

A RECO BIND - HARD COVERS egy stabil 
bőrutánzatú borítóval van ellátva, fehér varrás-
szegéllyel. Ezáltal a mappa igen elegáns, a 
divatvilágban „must have“ megjelölést kapná 

Ez a magas minőségű mappa diplomamunkákhoz, 
termékbemutatókhoz, illetve igényes üzleti 
anyagokhoz használható.

RECO BIND - CAMPUS COVERS

A RECO BIND - CAMPUS COVERS ugyanazzal a 
bőrhatású borítással és fehér varrással rendelkezik, 
mint a RECO BIND - HARD COVERS.

De a CAMPUS COVERS nem keménytáblás, hanem 
puha és flexibilis. Aligha lehetne anyaga stílusosabb.

Ezt a változatot igényes termék- és 
cégbemutatókhoz, valamint személyes 
prezentációkhoz ajánljuk.

www.recosystems.eu




