
Aanbieding geldig van 1 juli tot 30 september 2021, zie website voor volledige voorwaarden.

met Fellowes® lamineermachines en lamineerhoezen.

BACK TO 
BUSINESS

100
GRATIS 

hoezen

Calibre 2 A3 Lamineermachine 
Artikelnummer 5740101

• Met InstaHeat™ technologie is de machine klaar voor lamineren in slechts 60 
seconden

• Geschikt voor het lamineren tot A3 documenten met 80-125 micron hoezen
• Lamineert op hoge snelheid, tot 50cm per minuut (80 micron)
• Sensor voorkomt vastlopen: machine draait automatisch achteruit wanneer een 

document dreigt vast te lopen
• Schakelt automatisch uit na 30 minuten van inactiviteit
• Starterskit voor 10 documenten inbegrepen

Pixel A3 Lamineermachine 
Artikelnummer 5601601

• Stijlvolle lamineermachine voor verschillende lamineertoepassingen thuis of op een 
klein kantoor

• Snelle opwarmtijd. Gereed in 3 minuten.
• Lamineert hoezen van 80 & 125 micron voor extra veelzijdigheid
• Release mechanisme voor het opnieuw uitlijnen van foutief ingevoerde documenten
• Schakelt automatisch uit na 30 minuten inactiviteit
• Inclusief een starter kit voor 10 documenten

100
GRATIS 

hoezen

Venus 2 A3 lamineermachine 
Artikelnummer 5734201

• Lamineert een 80 micron A4 hoes in slechts 14 seconden (1350mm/min)

• Opwarmtijd van slechts 30-60 seconden met de InstaHeat technologie
• AutoSense detecteert de dikte van de lamineerhoes en stelt automatisch de 

optimale lamineerinstellingen in
• Lamineert hoezen tot 250 micron (2x250)
• Advanced Pouch Tracking System: detecteert wanneer het dreigt vast te lopen. De 

gebruiker kan de machine veilig terugdraaien en de lamineerhoes opnieuw invoeren.
• Starterskit voor 10 documenten inbegrepen 

200
GRATIS 

hoezen

Unieke ImageLast™ markering in de lijm 
geeft juiste invoerrichting aan en verdwijnt 
na het lamineren.

Bestel uw Fellowes machine vandaag nog en ga naar www.fellowes-promotion.com om uw gratis lamineerhoezen te claimen.

Direct een blijvende indruk.
Van lijstjes tot presentatiedocumenten en lesmateriaal voor thuisonderwijs, met een lamineerapparaat beschermt u uw werk en 
laat een mooie indruk achter.

Claim uw

GRATIS HOEZEN


