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WYDARZENIA BRANŻOWE 

„WARSAW HOME 2018” 

W dniach 4 - 17.10.2018 r. w Warszawie odbyły się 

targi Warsaw Home. To jedyna w Polsce impreza 

zrzeszająca w jednym miejscu tylu polskich 

producentów, wielkich międzynarodowych firm, 

początkujących polskich marek i najwyższej jakości 

wzornictwa z całego świata, wielu autorytetów  

w dziedzinie designu i architektury. Żadne inne 

wydarzenie nie uwzględnia w takim stopniu 

średniego i wysokiego segmentu rynku 

meblowego i wnętrzarskiego. Warsaw Home to 

ewenement w Europie Środkowo-Wschodniej  

i największe tego typu targi w Polsce. 

Zaprezentowaliśmy na nich ofertę OPUS Zdrowie.  

 

 

 

 

NOWOŚCI W OFERCIE OPUS 

ZŁOCIARKA CYFROWA FOIL DIRECT 

Drukarka złocąca Foil Direct to kompaktowe, nabiurkowe 

urządzenie do wykonywania złoceń i nabłyszczeń na 

płaskich powierzchniach, takich jak: twarde i miękkie 

okładki do opraw, karton, papier, a także całe książki, 

pamiętniki czy fotoksiążki. Urządzenie z powodzeniem może 

zastąpić tradycyjną metodę termo lub sitodruku. 

Foil Direct to niewielkie koszty eksploatacji. Dzięki 

zastosowaniu folii w rolce nie ma potrzeby stosowania 

drogich matryc, tuszy czy innych drogich materiałów. 

Urządzenie doskonale nadaje się do indywidualizacji 

zarówno w niskich jak i dużych nakładach. 

 

 

https://warsawhome.eu/
https://opus-zdrowie.pl/
https://opus.pl/zlocenie_tloczenie/impress/zlociarki/zlociarka_cyfrowa_-_foil_direct.html
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NISZCZARKA OPUS TSW 2215 CD 

Rozszerzyliśmy ofertę niszczarek OPUS.  Model TSW 2215 

CD to urządzenie tnące w systemie paskowo-odcinkowym (4 

stopień tajności według normy DIN 66399). Posiada osobną 

szczelinę do niszczenia płyt CD lub kart kredytowych. 

Wygodny w użytkowaniu, wysuwany kosz na ścinki  

z dodatkowym pojemnikiem na płyty CD oraz karty 

kredytowe, kółka, diody sygnalizujące aktualny tryb pracy. 

Przeznaczona dla biur średniej wielkości. 

 

NISZCZARKI WYSOKOWYDAJNE IDEAL 4600 CC 

W naszej ofercie pojawiły się niszczarki IDEAL 4600 CC 2x15 

oraz IDEAL 4600 CC 6x50. Kompaktowa obudowa sprzyja 

racjonalnemu wykorzystaniu powierzchni biurowej. 

Wygodna szczelina podawcza do 460 mm. Automatyczne 

uruchamianie/zatrzymywanie dzięki fotokomórce. 

Wielofunkcyjny przycisk EASY SWITCH – pozwala na łatwą 

obsługę urządzenia, wskazuje status niszczarki przy pomocy 

różnych kolorów i podświetlanych symboli. Sterowanie 

elektroniczne zapobiega podaniu nadmiernej ilości papieru 

poprzez automatyczne cofanie i ponowne wprowadzanie  

w przypadku zacięć papieru. Składany stolik przy szczelinie 

podawczej. Wyłącznik główny i wyłącznik awaryjny. 

Wytrzymałe noże tnące wykonane z wysokiej jakości 

hartowanej stali odporne na miękkie metalowe przedmioty 

takie jak zszywki czy spinacze. Automatyczna olejarka 

pozwala na pracę ciągłą urządzenia. Automatyczny tryb 

bezczynności po 30 minutach pozwala na oszczędność 

energii. Mocny silnik trójfazowy z zabezpieczeniem przed 

przegrzaniem. Drzwiczki z przodu pozwalają na szybki 

dostęp do pojemnika o dużej objętości, a dzięki 

zastosowaniu kółek pozwala na łatwy transport.  

 

 

 

 

https://opus.pl/niszczarki/niszczarki_opus/niszczarka_biznesowa_-_opus_tsw_2215_cd_4_x_38_mm.html
https://opus.pl/niszczarki/niszczarki_ideal/niszczarka_wysokowydajna_-_ideal_4600_cc_2_x_15_mm.html
https://opus.pl/niszczarki/niszczarki_ideal/niszczarka_wysokowydajna_-_ideal_4600_cc_6_x_50_mm.html
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NISZCZARKI WYSOKOWYDAJNE IDEAL 4606 CC 

Kolejną nowością w szerokiej ofercie niszczarek są modele 

IDEAL 4606 CC 2x15 oraz IDEAL 4606 CC 6x50. Parametry 

techniczne tych urządzeń są identyczne jak w modelach 

IDEAL 4606 CC. Dodatkową cechą jest pojemnik podawczy.  

W momencie zacięcia papieru, elektronicznie 

zabezpieczony komin podawczy można przechylić w celu 

bezpiecznego i wygodnego usunięcia materiału. 

  

LAMINATOR OPUS ROLLAM 380 SUPER 

Profesjonalny laminator rolowy przeznaczony do dużych 

punktów usługowych. Wyposażony w nowoczesny panel 

sterowania z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym 

umożliwiającym programowanie indywidualnych ustawień 

laminacji. Posiada pokryte silikonem tzw. „gorące wałki”  

z udoskonaloną jakością i szybkością laminacji oraz 

obcinarkę krążkową służącą do obcinania laminatu. 

Dodatkowo dzięki zastosowaniu czujników podczerwieni 

uzyskujemy dokładniejszą stabilizację temperatury wałków. 

 

 

LAMINATOR OPUS ROLLAM 720 SUPER 

Laminator OPUS Rollam 720 Super to podobnie jak model 

OPUS Rollam 380 super, profesjonalne urządzenie 

przeznaczone do dużych punktów usługowych. Wyposażony 

w nowoczesny panel sterowania z wyświetlaczem 

ciekłokrystalicznym umożliwiającym programowanie 

indywidualnych ustawień laminacji. Posiada pokryte 

silikonem tzw. „gorące wałki” z udoskonaloną jakością  

i szybkością laminacji oraz obcinarkę krążkową służącą do 

obcinania laminatu. Dzięki zastosowaniu czujników 

podczerwieni uzyskujemy dokładniejszą stabilizację 

temperatury wałków. Dodatkowo, laminator wyposażony  

w stojak. 

 

 

https://opus.pl/niszczarki/niszczarki_ideal/niszczarka_wysokowydajna_-_ideal_4606_cc_2_x_15_mm.html
https://opus.pl/niszczarki/niszczarki_ideal/niszczarka_wysokowydajna_-_ideal_4606_cc_6_x_50_mm.html
https://opus.pl/laminowanie/laminatory_rolowe/profesjonalny_laminator_rolowy_-_opus_rollam_380_super.html
https://opus.pl/laminowanie/laminatory_rolowe/profesjonalny_laminator_rolowy_-_opus_rollam_720_super.html
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STOJAK DO LAMINATORA ROLOWEGO OPUS 

ROLLAM 380 I 380 SUPER 

Uzupełnieniem oferty laminatorów rolowych jest stojak do 

modeli OPUS ROLLAM 380 i 380 SUPER. Dzięki czterem 

kołom umożliwia swobodne przemieszczanie urządzenia. 

 

 

 

STOJAK DO LAMINATORA ROLOWEGO OPUS 

ROLLAM 720 I 720 SUPER 

Uzupełnieniem oferty laminatorów rolowych jest stojak do 

modeli OPUS ROLLAM 380 i 380 SUPER. Dzięki czterem 

kołom umożliwia swobodne przemieszczanie urządzenia. 

 

 

 

FILTRY ZAMIENNIKI DO OCZYSZCZACZY 

POWIETRZA 

W naszej ofercie pojawiły się zamienne filtry do 

oczyszczaczy powietrza. Można je stosować w modelach 

IDEAL AP15, IDEAL AP30, IDEAL AP45, Winix U300, Winix 

U450 oraz Electrolux EAP450.   

 

https://opus.pl/stojak_do_laminatora_rolowego_opus_rollam_380_i_380_super.html
https://opus.pl/stojak_do_laminatora_rolowego_opus_rollam_380_i_380_super.html
https://opus.pl/stojak_do_laminatora_rolowego_opus_rollam_720_i_720_super.html
https://opus.pl/stojak_do_laminatora_rolowego_opus_rollam_720_i_720_super.html
https://opus.pl/oczyszczanie_powietrza/filtry_zamienniki.html
https://opus.pl/oczyszczanie_powietrza/filtry_zamienniki.html
https://opus.pl/oczyszczanie_powietrza/oczyszczacze_powietrza/oczyszczacz_powietrza_ideal_ap_15.html
https://opus.pl/oczyszczanie_powietrza/oczyszczacze_powietrza/oczyszczacz_powietrza_ideal_ap_30.html
https://opus.pl/oczyszczanie_powietrza/oczyszczacze_powietrza/oczyszczacz_powietrza_ideal_ap_45.html
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OCZYSZCZACZ POWIETRZA IDEAL AP 140 PRO 

Profesjonalny oczyszczacz powietrza pozwalający na 

uzyskanie czystego powietrza w pomieszczeniach 

o wielkości od 120 do 160 m2. Wyposażony jest 

w wysokowydajny filtr 360° z wysoce skutecznym filtrem 

cząstek stałych HEPA pozwalający na niezawodne 

czyszczenie (aż do 99,97%) takich zanieczyszczeń 

z powietrza jak: pył zawieszony (PM 10, PM 2,5, PM 0,3, PM 

0,1), pyłki i inne alergeny wziewne, patogeny, takich jak 

bakterie i zarodniki pleśni (oraz hamuje ich wzrost w filtrze), 

dym papierosowy, spaliny, opary chemiczne (aldehyd 

mrówkowy, toluen, n-butan, lotne związki organiczne itp.) 

oraz wszelakie zapachy zawarte w powietrzu w Twoim 

pomieszczeniu. W urządzeniu można kontrolować wszystkie 

funkcje, takie jak tryby pracy: automatyczny, ręczny lub 

turbo. W trybie automatycznym AP 140 Pro korzysta 

z inteligentnych czujników (czujnik pyłu, gazu 

i zapachu), dzięki którym stale utrzymuje wysoką jakość 

powietrza i automatycznie dostosowuje poziom mocy do 

warunków otoczenia. W trybie turbo, dzięki doskonałej sile 

silnika i wentylatora, powietrze oczyszczane jest w możliwie 

najkrótszym czasie. Poza trybem automatycznym i trybem 

turbo urządzenie pracuje w trzech trybach ręcznych oraz 

w trybie nocnym. Wygodna funkcja timera pozwala 

uruchomić i wyłączyć urządzenie. Aktualny stan pracy jest 

zawsze widoczny na panelu urządzenia. Inne funkcje, takie 

jak funkcja blokady, status filtra lub dostosowywanie trybu 

automatycznego można obsługiwać za pomocą aplikacji 

“IDEAL AIR PRO”. 

 

 

 

 

 

https://opus.pl/oczyszczanie_powietrza/oczyszczacze_powietrza/oczyszczacz_powietrza_ideal_ap_140_pro.html


  BIULETYN  STYCZEŃ 2019 
 

LISTWY WSUWANE O.SLIDE OVAL 

Listwy O.SLIDE OVAL to elastyczne, plastikowe rynienki,  

w które można ręcznie wsunąć (oprawić) plik kartek. 

Zaokrąglone końcówki ułatwiają nasuwanie dokumentacji. 

Dostępne rozmiary: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm i 12 mm. 

Dostępne w kolorach: białym, niebieskim, czerwonym  

i czarnym. 

 

 

 

 

 

IDENTYFIKATOR PLASTIKOWY O.BADGE 

HOLDER 

Identyfikator plastikowy, poziomy na karty plastikowe z 

oknem i z paskiem. Kieszonka o wymiarach: 55 × 90 mm. 

Nowością są kolory smyczy: czarny, czerwony i zielony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://opus.pl/bindowanie/bindowanie_plastik_drut/listwy_wsuwane.html
https://opus.pl/identyfikacja/identyfikatory.html
https://opus.pl/identyfikacja/identyfikatory.html
https://opus.pl/identyfikacja/identyfikatory/identyfikator_plastikowy_twardy_poziomy_z_tasma_na_karty_plastikowe_-_o_badge_holder_-_55_x_90_mm_-_50_sztuk_-_czarny.html
https://opus.pl/identyfikacja/identyfikatory/identyfikator_plastikowy_twardy_poziomy_z_tasma_na_karty_plastikowe_-_o_badge_holder_-_55_x_90_mm_-_50_sztuk_-_czerwony.html
https://opus.pl/identyfikacja/identyfikatory/identyfikator_plastikowy_twardy_poziomy_z_tasma_na_karty_plastikowe_-_o_badge_holder_-_55_x_90_mm_-_50_sztuk_-_zielony.html
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WYCOFUJEMY Z OFERTY 

 

Niszczarki:  

IDEAL Shredcat  8240 4mm 

IDEAL  4605 CC   2*15mm 

IDEAL  4605 CC   4*60mm 

 

Szafkę na klucze: 

Opus Key Guard PK 4 - 100; szara 

 

Folię do laminacji express: 

O.POUCH Super /100/  A4  216*303  100mic Express 

O.POUCH Super /100/  A4  216*303  125mic Express 

 

Sprzedaż będziemy prowadzić do wyczerpania zapasów. 

 


