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WYDARZENIA BRANŻOWE 

„DRZWI OTWARTE W OPUS” 

Miło nam poinformować, że od 04.09.2018 

rozpoczynamy akcję szkoleniową dla 

naszych Partnerów Handlowych. 

Przedmiotem szkolenia będą oczyszczacze 

powietrza i akcesoria do oczyszczaczy. 

„Drzwi otwarte” będą odbywać się  

w każdy pierwszy wtorek miesiąca. 

Program trwać będzie do końca stycznia. 

W celu zgłoszenia chęci swojego udziału 

prosimy o kontakt z Działem Obsługi 

Klienta. 

 

 

 

NISZCZARKA IDEAL 4606 CC 

Firma KRUG+PRIESTER, producent 

urządzeń marki IDEAL, uruchomiła seryjną 

produkcję niszczarki IDEAL 4606 CC. Jest to 

zmodernizowana wersja modelu IDEAL 

4605 CC. Praktyczne rozwiązania 

zastosowane w urządzeniu to: 

 

 

- EASY-SWITCH, intuicyjny, ergonomiczny, 

wielofunkcyjny przełącznik trybu pracy  

z optyczną sygnalizacją komunikatów. 

 

 

https://opus.pl/contact.html
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- SKŁADANY STÓŁ PODAWCZY, idealny do 

wkładania wydruków komputerowych  

i kompletnych dokumentacji. Fotokomórka 

automatycznie uruchamia  

i zatrzymuje głowicę tnącą podczas 

używania szczeliny podawczej. 

 

 

- ELEKTRONICZNE PODAWANIE OLEJU, 

system automatycznego podawania oleju. 

Oliwi noże tnące podczas niszczenia 

papieru. Gwarantuje to nieustającą, 

wysoką wydajność niszczenia. 

 
 

- POJEMNIK PODAWCZY, w momencie 

zacięcia papieru, elektronicznie 

zabezpieczony komin podawczy można 

przechylić w celu bezpiecznego  

i wygodnego usunięcia materiału. 

 

 

- ŁOPATKI PODAWCZE, zmięty papier 

podawany jest do części niszczącej poprzez 

obracanie gumowych łopatek. 

 

- MOBILNY KOSZ NA ŚCINKI, dużej 

objętości (230 l) pojemnik na ścinki na 

kółkach. Łatwy do wyciągnięcia przez 

frontowe drzwiczki.  
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NOWOŚCI W OFERCIE OPUS 

 

POKROWCE DEKORACYJNE DO 

OCZYSZCZACZY POWIETRZA 

IDEAL AP 30/40 PRO 

Dostępne kolory: antracyt, ciemnoniebieski, 

czerwony, jasnoniebieski, pomarańczowy, 

zielony, żółty. 

 

FALCERKA IDEAL 8335 

Wysokowydajna ręczna falcerka biurowa IDEAL 

8335 posiadająca regulację prędkości dla 

papieru o formacie do A3. Pozwala na składanie: 

pojedyncze (na 2), standardowe listowe (na 2),  

w “zetkę” (na 3), podwójne “do środka” (na 3), 

równoległe podwójne (na 4) oraz typu folder 

rozkładówka (na 3). Podajnik papieru do 500 

arkuszy. Łatwa obsługa dzięki przyjaznemu dla 

użytkownika panelowi sterowania z ikonami  

i wyświetlaczem cyfrowym. 

 

 

MATRIX BASE NAMEPRESS WITH 

HANDLES 

Płytka bazowa z uchwytami Matrix Base 

Namepress with handle służąca do mocowania 

indywidualnej matrycy. Wymiar płytki: 50×100 

mm. Do zastosowania w złociarce Namepress. 

 

https://opus.pl/oczyszczanie_powietrza/akcesoria/pokrowiec_dekoracyjny_do_oczyszczaczy_powietrza_ideal_ap_30_40_pro_-_antracyt.html
https://opus.pl/oczyszczanie_powietrza/akcesoria/pokrowiec_dekoracyjny_do_oczyszczaczy_powietrza_ideal_ap_30_40_pro_-_ciemnoniebieski.html
https://opus.pl/oczyszczanie_powietrza/akcesoria/pokrowiec_dekoracyjny_do_oczyszczaczy_powietrza_ideal_ap_30_40_pro_-_czerwony.html
https://opus.pl/oczyszczanie_powietrza/akcesoria/pokrowiec_dekoracyjny_do_oczyszczaczy_powietrza_ideal_ap_30_40_pro_-_jasnoniebieski.html
https://opus.pl/oczyszczanie_powietrza/akcesoria/pokrowiec_dekoracyjny_do_oczyszczaczy_powietrza_ideal_ap_30_40_pro_-_pomaranczowy.html
https://opus.pl/oczyszczanie_powietrza/akcesoria/pokrowiec_dekoracyjny_do_oczyszczaczy_powietrza_ideal_ap_30_40_pro_-_zielony.html
https://opus.pl/oczyszczanie_powietrza/akcesoria/pokrowiec_dekoracyjny_do_oczyszczaczy_powietrza_ideal_ap_30_40_pro_-_zolty.html
https://opus.pl/bigowki_i_falcerki/falcerki/falcerka_biurowa_-_ideal_8335.html
https://opus.pl/bigowki_i_falcerki/falcerki/falcerka_biurowa_-_ideal_8335.html
https://opus.pl/zlocenie_tloczenie/goldcover/pozostale_akcesoria/o_matrix_base_namepress_with_handles.html
https://opus.pl/zlocenie_tloczenie/goldcover/pozostale_akcesoria/o_matrix_base_namepress_with_handles.html
https://opus.pl/zlocenie_tloczenie/goldcover/zlociarki/urzadzenie_zlocaco-tloczace_-_opus_namepress.html
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OKŁADKI DocCover 

Bardzo elegancka, trwała, miękka okładka 

kartonowa o fakturze skóry. Przeznaczona do 

bindowania grzbietem plastikowym lub 

drutowym. Format A4 pionowo lub poziomo. 

Dostępne kolory: biały, czarny, czerwony.  

Zapytaj o cenę. 

 

 

NOWE WZORY NOTESÓW A5 

Rozszerzyliśmy ofertę notatników O.NOTE  

o nowe, atrakcyjne wzory. Nowość w ofercie to: 

Paris # czerwony, Paris = czerwony, Paris # 

niebieski, Paris = niebieski, Paris # brązowy, Paris 

= brązowy, Praha # zielony, Praha = zielony, 

Praha zielony, Praha # granatowy, Praha = 

granatowy, Praha granatowy, Copenhagen # 

czerwony, Copenhagen = czerwony, Copenhagen 

# turkusowy, Copenhagen = turkusowy. 

 

 

NOTESY W FORMACIE A6 

W sierpniu w naszej ofercie pojawiły się notesy 

w formacie A6. Dostępne modele w tym 

rozmiarze to: Berlin Hard # czarny, Berlin Hard # 

różowy, Cairo Hard # niebieski, Cairo Hard # 

piaskowy. 

 

 

https://opus.pl/bindowanie/bindowanie_plastik_drut/okladki_miekkie/okladka_kartonowa_o_fakturze_skory_-_doccover_-_297_x_210_mm_a4_-_100_arkuszy_-_bialy.html
https://opus.pl/bindowanie/bindowanie_plastik_drut/okladki_miekkie/okladka_kartonowa_o_fakturze_skory_-_doccover_-_297_x_210_mm_a4_-_100_arkuszy_-_czarny.html
https://opus.pl/bindowanie/bindowanie_plastik_drut/okladki_miekkie/okladka_kartonowa_o_fakturze_skory_-_doccover_-_297_x_210_mm_a4_-_100_arkuszy_-_czerwony.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_twardy_w_kratke_zamykany_z_miejscem_na_dlugopis_-_o_note_paris_-_207_x_145_mm_a5_-_czerwony.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_twardy_w_linie_zamykany_z_miejscem_na_dlugopis_-_o_note_paris_-_207_x_145_mm_a5_-_czerwony.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_twardy_w_kratke_zamykany_z_miejscem_na_dlugopis_-_o_note_paris_-_207_x_145_mm_a5_-_niebieski.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_twardy_w_kratke_zamykany_z_miejscem_na_dlugopis_-_o_note_paris_-_207_x_145_mm_a5_-_niebieski.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_twardy_w_linie_zamykany_z_miejscem_na_dlugopis_-_o_note_paris_-_207_x_145_mm_a5_-_niebieski.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_twardy_w_kratke_zamykany_z_miejscem_na_dlugopis_-_o_note_paris_-_207_x_145_mm_a5_-_brazowy.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_twardy_w_linie_zamykany_z_miejscem_na_dlugopis_-_o_note_paris_-_207_x_145_mm_a5_-_brazowy.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_twardy_w_linie_zamykany_z_miejscem_na_dlugopis_-_o_note_paris_-_207_x_145_mm_a5_-_brazowy.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_miekki_w_kratke_zamykany_-_o_note_praha_-_207_x_145_mm_a5_-_zielony.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_miekki_w_linie_zamykany_-_o_note_praha_-_207_x_145_mm_a5_-_zielony.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_miekki_gladki_zamykany_-_o_note_praha_-_207_x_145_mm_a5_-_zielony.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_miekki_w_kratke_zamykany_-_o_note_praha_-_207_x_145_mm_a5_-_granatowy.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_miekki_w_linie_zamykany_-_o_note_praha_-_207_x_145_mm_a5_-_granatowy.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_miekki_w_linie_zamykany_-_o_note_praha_-_207_x_145_mm_a5_-_granatowy.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_miekki_gladki_zamykany_-_o_note_praha_-_207_x_145_mm_a5_-_granatowy.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_twardy_w_kratke_z_miejscem_na_dlugopis_-_o_note_copenhagen_-_207_x_145_mm_a5_-_czerwony.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_twardy_w_kratke_z_miejscem_na_dlugopis_-_o_note_copenhagen_-_207_x_145_mm_a5_-_czerwony.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_twardy_w_linie_z_miejscem_na_dlugopis_-_o_note_copenhagen_-_207_x_145_mm_a5_-_czerwony.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_twardy_w_kratke_z_miejscem_na_dlugopis_-_o_note_copenhagen_-_207_x_145_mm_a5_-_turkusowy.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_twardy_w_kratke_z_miejscem_na_dlugopis_-_o_note_copenhagen_-_207_x_145_mm_a5_-_turkusowy.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_twardy_w_linie_z_miejscem_na_dlugopis_-_o_note_copenhagen_-_207_x_145_mm_a5_-_turkusowy.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_twardy_w_kratke_zamykany_na_gumke_-_o_note_berlin_-_150_x_108_mm_a6_-_czarny.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_twardy_w_kratke_zamykany_na_gumke_-_o_note_berlin_-_150_x_108_mm_a6_-_rozowy.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_twardy_w_kratke_zamykany_na_gumke_-_o_note_berlin_-_150_x_108_mm_a6_-_rozowy.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_twardy_w_kratke_zamykany_na_gumke_-_o_note_cairo_-_150_x_108_mm_a6_-_niebieski.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_twardy_w_kratke_zamykany_na_gumke_-_o_note_cairo_-_150_x_108_mm_a6_-_piaskowy.html
https://opus.pl/artykuly_papiernicze_i_biurowe/notesy/notes_notatnik_biurowy_twardy_w_kratke_zamykany_na_gumke_-_o_note_cairo_-_150_x_108_mm_a6_-_piaskowy.html
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ZMIANY W OFERCIE 

PORÓWNYWARKA PRODUKTÓW 

Na stronie www.opus.pl wdrożyliśmy nową 

funkcjonalność. Moduł, który pozwala na 

porównanie cech wybranych produktów. 

Można zestawić również urządzenia  

z różnych kategorii. Aby przejść do 

porównywarki, po wybraniu wybranych modeli 

urządzeń, należy kliknąć ikonę na górze strony. 

 

NOWA PREZENTACJA STRON 

OPISOWYCH 

Przeprojektowaliśmy wygląd stron opisowych 

dla poszczególnych kategorii. Aktualnie 

pierwszą kategorią, którą uruchomiliśmy wg 

nowego szablonu to system TERBIND. 

Funkcjonalność ta pozwala na łatwe 

zapoznanie się ze szczegółowym opisem 

wybranego systemu, rodzajami opraw, jak 

dobrać grzbiet, jak bindować,  

jak debindować oraz z praktycznymi poradami. 

 

 

 

ATESTY PZH NA OCZYSZCZACZE 

POWIETRZA 

Dużymi krokami zbliża się sezon smogowy. 

Staramy się przygotować do niego jak najlepiej. 

Jednym z elementów tego przygotowania było 

uzyskanie certyfikatów PZH na nasze 

oczyszczacze. Udało się. Modele, które uzyskały 

certyfikaty to: IDEAL AP15, AP30, AP45, AP40, 

AP30PRO, AP40PRO, AP60PRO, AP80PRO, 

OPUS Aeroprime Q, Aeroprime X auto. 

 

 

http://www.opus.pl/
https://opus.pl/terbind.html
https://opus.pl/terbind_-_system.html
https://opus.pl/terbind_-_system.html
https://opus.pl/terbind_-_rodzaje_opraw.html
https://opus.pl/terbind_-_dobor_okladki.html
https://opus.pl/terbind_-_dobor_okladki.html
https://opus.pl/terbind_-_jak_bindowac.html
https://opus.pl/terbind_-_jak_debindowac.html
https://opus.pl/terbind_-_porady.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
https://opus.pl/oczyszczanie_powietrza/oczyszczacze_powietrza/oczyszczacz_powietrza_ideal_ap_40_med_edition.html
https://opus.pl/oczyszczanie_powietrza/oczyszczacze_powietrza/oczyszczacz_powietrza_ideal_ap_30_pro.html
https://opus.pl/oczyszczanie_powietrza/oczyszczacze_powietrza/oczyszczacz_powietrza_ideal_ap_40_pro.html
https://opus.pl/oczyszczanie_powietrza/oczyszczacze_powietrza/oczyszczacz_powietrza_ideal_ap_60_pro.html
https://opus.pl/oczyszczanie_powietrza/oczyszczacze_powietrza/oczyszczacz_powietrza_ideal_ap_80_pro.html
https://opus.pl/oczyszczanie_powietrza/oczyszczacze_powietrza/oczyszczacz_powietrza_opus_aeroprime_q.html
https://opus.pl/oczyszczanie_powietrza/oczyszczacze_powietrza/oczyszczacz_powietrza_opus_aeroprime_x_auto.html
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WYCOFUJEMY Z OFERTY 

 

Niszczarki:  

IDEAL 2360 CC 2x15mm 

IDEAL 2360 CC 4x40mm 

IDEAL 2360 SMC 0.8x5mm 

 

Laminator: 

 OPUS Citylam A4. 

 

Falcerkę:  

IDEAL 8330 

 

Zszywacz:  

IDEAL 8520 

 

Sprzedaż będziemy prowadzić do wyczerpania zapasów. 

 


