
Sky Photo 330

Sky Photo 230

model szerokość 
laminacji

czas 
nagrzewania

prędkość 
laminacji

grubość folii 
(mic)

laminacja 
na zimno/na gorąco cena  kod

335 R6 335 mm 6 min 1400 mm/min 60-350 + / + 3.20000 310304

model szerokość 
laminacji

prędkość 
laminacji

grubość folii  
(mic)

laminacja 
na zimno/na gorąco cena  kod

Excelam 355 Q 350 mm 1,6 m/min 32-250 mic + / + 6.90000 310011

Excelam 655 Q 650 mm 1,6 m/min 32-250 mic + / + 9.10000 310012

  Laminatory 
Sky Photo 230 
Sky Photo 330

 ▪ laminatory idealne do laminacji zdjęć
 ▪  funkcjonalny panel sterowania
 ▪  dobór temperatury do grubości folii laminacyjnej
 ▪  laminacja na gorąco lub na zimno
 ▪  funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
 ▪  dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
 ▪  grubość folii laminacyjnej 60-250 mic
 ▪ maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,7 mm
 ▪  technologia 4 gorących wałków - eliminuje stosowanie carriera
 ▪  szerokość laminacji 230 (A4+) / 330 (A3+) mm 
 ▪  prędkość laminacji 300 mm/min
 ▪ czas nagrzewania 6-8 min

 Laminator Sky 335 R6 
 ▪ profesjonalny laminator - perfekcyjna▪laminacja▪zdjęć
 ▪ nowoczesny układ sterujący, laminacja na gorąco lub na zimno 
 ▪ wyświetlacz ciekłokrystaliczny
 ▪ dobór temperatury i prędkości laminacji w zależności od grubości 

folii laminacyjnej
 ▪ funkcja reverse umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
 ▪ dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
 ▪ dźwiękowa sygnalizacja gotowości do pracy
 ▪ grubość folii laminacyjnej 60 - 350 mic
 ▪ maksymalna grubość laminowanego dokumentu 1 mm
 ▪ technologia 6 gorących wałków - eliminuje stosowanie carriera
 ▪ szerokość laminacji 335 mm (A3+)
 ▪ prędkość laminacji 1400 mm/min
 ▪ czas nagrzewania 6 min

  Laminatory 
Excelam Hot II 355 Q / 655 Q

 ▪ laminatory rolowe z gorącymi wałkami pokrytymi silikonem
 ▪ laminacja folią o grubości 32 - 250 mic na gorąco lub na zimno
 ▪ szczelina robocza regulowana - do 5 mm - umożliwiająca nakleja-

nie na karton piankowy
 ▪ przełącznik zmiany kierunku pracy
 ▪ laserowy czujnik pomiaru temperatury
 ▪ mikroprocesorowa kontrola temperatury i szybkości pracy
 ▪ nowoczesny panel sterowania z wyświetlaczem  

ciekłokrystalicznym
 ▪ wygodny w obsłudze układ regulacji docisku wałków  

i naprężenia folii
 ▪ maksymalna prędkość laminacji 1,6 m/min
 ▪ maksymalna szerokość laminacji 350 / 650 mm

model szerokość 
laminacji

czas 
nagrzewania

prędkość 
laminacji

grubość 
folii (mic)

laminacja 
na zimno/na gorąco cena  kod

Sky 230 230 mm 6-8 min 300 mm/min 60-250 + / + 56000 310401

Sky 330 330 mm 6-8 min 300 mm/min 60-250 + / + 75000 310302

RICH IN COLOURS

RICH IN COLOURS

RICH IN COLOURS

Zaczynając  
laminację dokumentu, 
zawsze wkładaj folię 

do szczeliny laminatora 
stroną ze zgrzanym 

brzegiem. 

lata 
na wszystkie
urządzenia
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Laminacja pozwala na  uwypuklenie szczegółów i podkreślenie 
barw dzięki czemu kolory na zalaminowanych zdjęciach stają 
się ostrzejsze i żywsze.
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model szerokość 
laminacji

czas 
nagrzewania

prędkość 
laminacji

grubość folii 
(mic)

laminacja 
na zimno/na gorąco cena  kod

DWL-4CF 240 mm 4-6 min 350 mm/min 60-150 + / + 31000 310408

DWL-3AF 340 mm 3-5 min 350 mm/min 60-150 + / + 38000 310309

DWL-4CF

DWL-3AF
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model szerokość 
laminacji

czas 
nagrzewania

prędkość 
laminacji

grubość folii 
(mic)

laminacja 
na zimno/na gorąco cena  kod

LM441 240 mm 1 min 300 mm/min 80-250 + / + 43000 310416

LM341 330 mm 1 min 300 mm/min 80-250 +/ + 48000 310317

LM441

LM341

model szerokość 
laminacji

czas 
nagrzewania

prędkość 
laminacji

grubość folii 
(mic)

laminacja 
na zimno/na gorąco cena  kod

L400A 230 mm 3 min 250 mm/min 80-125 + / + 20900 310410

model szerokość 
laminacji

czas 
nagrzewania

prędkość 
laminacji

grubość folii 
(mic)

laminacja 
na zimno/na gorąco cena  kod

OL290 232 mm 3-5 min 250 mm/min 80-125 + / + 17500 310406

 Laminator z trymerem L400A
Funkcja trymera
 ▪ precyzyjny trymer biurowy  

w formacie A4
 ▪ listwa dociskowa ułatwiająca  

uzyskanie precyzyjnego cięcia
 ▪ na blacie roboczym standardo-

we szablony formatów
 ▪ tnie jednorazowo do 8 kartek  

(80 g/m²)
 ▪ wielkość blatu 310x170 mm
 ▪ do wyboru 3 linie cięcia: prosta,  

falista i perforowana

Funkcja laminatora
 ▪ laminacja na gorąco lub na zimno
 ▪ dioda sygnalizująca osiągnięcie 

temperatury roboczej
 ▪ funkcja reverse
 ▪ grubość folii 80-125 mic
 ▪ dźwignia zwalniająca wałki
 ▪ maksymalna grubość laminowa-

nego dokumentu 0,4 mm
 ▪ technologia 4 gorących wałków
 ▪ szerokość laminacji 230 mm (A4+)
 ▪ prędkość laminacji 250 mm/min
 ▪ czas nagrzewania 3 min

 Laminator Wallner OL290
 ▪ stała temperatura laminacji
 ▪ laminacja na gorąco lub na zimno
 ▪ dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
 ▪ funkcja reverse
 ▪ grubość folii laminacyjnej 80-125 mic
 ▪ maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,4 mm
 ▪ technologia 4 gorących wałków - eliminuje stosowanie carriera
 ▪ dźwignia zwalniająca napęd wałków
 ▪ szerokość laminacji 232 mm (A4+)
 ▪ prędkość laminacji 250 mm/min
 ▪ czas nagrzewania 3-5 min

  Laminatory 
Wallner LM441 

Wallner LM341
 ▪ laminator biurowy do laminacji na gorąco lub na zimno
 ▪ dobór temperatury laminacji w zależności od grubości  

folii laminacyjnej
 ▪ funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
 ▪ dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
 ▪ dźwiękowa sygnalizacja gotowości do pracy
 ▪ maksymalna grubość folii laminacyjnej 250 mic
 ▪ maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,7 mm
 ▪ technologia 4 gorących wałków - eliminuje stosowanie carriera
 ▪ szerokość laminacji 240 ( A4+) / 330 ( A3+) mm
 ▪ prędkość laminacji 300 mm/min
 ▪ czas nagrzewania ~1 min

  Laminatory  
Wallner DWL-4CF  
Wallner DWL-3AF

 ▪ laminator biurowy do laminacji na gorąco lub na zimno
 ▪ regulator doboru temperatury do grubości folii laminacyjnej
 ▪ funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
 ▪ dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
 ▪ maksymalna grubość folii laminacyjnej 150 mic
 ▪ maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,6 mm
 ▪ technologia 4 gorących wałków - eliminuje stosowanie carriera
 ▪ dźwignia zwalniająca napęd wałków
 ▪ szerokość laminacji 240 (A4+) / 340 (A3+) mm
 ▪ prędkość laminacji 350 mm/min
 ▪ czas nagrzewania 4-6 min / 3-5 min

2 FUnkcJE  
W 1 URZąDZENIU

RICH IN COLOURS

RICH IN COLOURS
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Parametry laminatorów
Osobiste biurowe Profesjonalne

Laminatory Wallner 
Ol290 l400a Wallner 

dwl4cF
Wallner 
lm441

Wallner 
dwl3aF

Wallner 
lm341

sky 
PhOTO 

230

sky 
PhOTO 

330

sky  
335 r6

Excelam 
hOT ii 
355 Q

Excelam 
hOT ii 
655 Q

Numer strony w katalogu 27 27 27 27 27 27 26 26 26 26 26

Maksymalny format dokumentów A4+ A4+ A4+ A4+ A3+ A3+ A4+ A3+ A3+ A3+ A3+

Maks. szerokość dokumentów (mm) 232 230 240 240 340 330 230 330 335 350 650

Ilość wałków 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4

Max. grubość folii laminacyjnej 
(mic) 125 125 150 250 150 250 250 250 350 250 250

Prędkość laminacji mm/min 250 250 350 300 350 300 300 300 1400 1600 1600

Czas nagrzewania (min) 3-5 3 4-6 ~1 3-5 ~1 6-8 6-8 6 ~7 ~7

Laminacja na zimno

Laminacja bez carriera

Możliwość laminacji zdjęć

Wymiary 445x175x45 416x212x103 395x170x100 394x150x65 470x190x100 494x150x65 352x147x101 475x185x120 536x271x112 546x456x285 850x456x285

Kod 310406 310410 310408 310416 310309 310317 310401 310302 310304 310011 310012

Cena netto 175,- 209,- 310,- 430,- 380,- 480,- 560,- 750,- 3.200,- 6.900,- 9.100,-

HANAMi to najwyższej jakości folie rolowe do laminacji na gorą-
co i na zimno prac wymagających uszlachetnienia druku wysokiej 
jakości. Wykorzystywane głównie w poligrafii do laminowania wy-
druków offsetowych i cyfrowych np. katalogów, książek, broszur, 
ulotek itp. Dzięki laminacji uzyskuje się błyszczące lub matowe 
wykończenie wydruku, uwypuklenie szczegółów i podbicie barw. 
Folia zabezpiecza przed czynnikami mechanicznymi, chemicznymi 
i wilgocią. 

 Papierowy „carrier“ 
 ▪ sztywny karton do wielo-

krotnego użytku powlekany 
specjalnym tworzywem 

 ▪ gwarancja bezpieczeństwa  
laminowanego dokumentu 

 ▪ możliwość laminacji  
z marginesem folii  
większym niż 3 mm

 ▪ lepsza jakość laminacji
 ▪ długotrwałe utrzymanie  

czystości wałków laminatora 
 ▪ możliwość laminacji jedno-

stronnej

Format Kod Cena za 1 szt.

A6 * 360600 3,70

A4 360400 5,00

  Metaliczna folia  
barwiąca

 ▪ do wydruków laserowych  
monochromatycznych i kserokopii

 ▪ nadaje metaliczny blask napisom  
i rysunkom

 ▪ kolory: złoty, srebrny, niebieski, 
zielony i czerwony

 ▪ opakowanie:  
arkusze A4 - 25 lub 100 sztuk  
rolki - szer. 20,3 cm / dł. 30,5 m

Opakowanie / Kolor
Kod

Cena opak.
złoty srebrny niebieski zielony czerwony

A4 25 szt 362501 362502 362503 362504 362505 20,00

A4 100 szt 361001 361002 361003 361004 361005 61,00

Rolka 360001 360002 360003 360004 360005 44,00

W ofercie również szeroki wybór folii do laminatorów 
rolowych o różnej gramaturze i szerokości roli od 250 
mm do 1010 mm!

Folie laminacyjne rolowe - polipropylenowe 
 ▪ błyszczące i matowe
 ▪ SILK jedwabiste w dotyku
 ▪ holograficzne

Folie laminacyjne rolowe - poliestrowe 
 ▪ błyszczące i matowe
 ▪ metalizowane folie srebrne

Więcej informacji na stronie www.hanami.com.pl

FOLIE DLa pOLiGraFii
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Najpopularniejsze, sztywne folie błyszczące chronią zalami-
nowane dokumenty przed uszkodzeniami i pozwalają na 
przygotowanie atrakcyjnej prezentacji. Folie specjalne do 
tych zalet dołączają możliwość wielokrotnego zapisywania 
zalaminowanego arkusza (folia matowa) oraz łatwość 
umieszczania kartki w dowolnym miejscu, np. na szybie; 
zarówno od wewnętrznej i zewnętrznej strony (folia samo-
przylepna).

 Antystatyczna sztywna błyszcząca
Format
(mm) a2 (426 x 600) a3 (303 x 426) a4 (216 x 303)

Grubość
(mic) 80 125 80 100 125 150 175 250 60 80 100 125 150 175 200 250

Cena opak.
100 szt. 220,50 290,00 123,85 138,50 166,90 236,00 330,00 390,00 60,00 62,90 74,90 79,90 124,00 175,00 190,00 215,00

Kod 320280 320212 320380 320310 320312 320315 320317 320325 320460 320480 320410 320412 320415 320417 320420 320425

Format
(mm) a5 (154 x 216) a6 (111 x 154) 80 x 120 80 x 111

Grubość
(mic)

60 80 100 125 150 175 250 80 100 125 250 80 100 125 150 175 80 100 125 150 175 250

Cena opak.
100 szt.

31,90 32,00 37,90 45,90 66,00 78,00 115,00 17,50 21,00 25,00 55,00 10,60 13,30 18,20 22,00 26,50 10,00 12,60 17,50 22,00 26,00 33,50

Kod 320560 320580 320510 320512 320515 320517 320525 320680 320610 320612 320625 328280 328210 328212 328215 328217 328180 328110 328112 328115 328117 328125

Format
(mm) 75 x 105 65 x 95 60 x 95 54 x 86 

Grubość
(mic) 80 100 125 150 175 250 80 100 125 175 200 250 60 80 100 125 150 175 200 250 80 125 150

Cena opak.
100 szt. 9,50 11,60 15,40 20,00 22,80 29,80 7,50 9,10 11,50 15,10 20,00 25,00 6,30 6,90 8,10 9,40 12,20 13,90 16,90 20,20 5,15 7,35 9,60

Kod 327580 327510 327512 327515 327517 327525 326580 326510 326512 326517 326520 326525 326060 326080 326010 326012 326015 326017 326020 326025 325480 325412 325415

Format
(mm) a3 (303 x 426) a4 (216 x 303) a5 (154 x 216) 60 x 95

Grubość
(mic) 80 100 125 80 100 125 80 100 125 100

Cena opak.
100 szt. 149,00 172,00 182,00 75,00 86,50 98,50 37,60 47,00 50,00 9,45

Kod 340380 340310 340312 340480 340410 340412 340580 340510 340512 346010

 Jednostronnie matowa sztywna▪

Format
(mm) a3 (303 x 426) a4 (216 x 303) a5 (154 x 216)

Grubość
(mic) 80 100 125 80 100 125 80 100 125

Cena opak.
100 szt. 189,00 209,00 229,00 95,00 104,00 116,00 47,50 53,00 58,50

Kod 350380 350310 350312 350480 350410 350412 350580 350510 350512

 Dwustronnie matowa sztywna

Format
(mm) a3 (303 x 426) a4 (216 x 303) a5 (154 x 216) 60 x 95 54 x 86

Grubość
(mic) 80 100 125 80 100 125 80 100 125 100 80 100 125

Cena opak.
100 szt. 263,00 306,00 350,00 131,00 153,00 177,00 72,50 78,50 90,00 20,50 16,40 18,50 21,00

Kod 330380 330310 330312 330480 330410 330412 330580 330510 330512 336010 335480 335410 335412

 Samoprzylepna Folia samoprzylepna pozwoli przykleić zalaminowany dokument w dowolnym miejscu.

Folia laminacyjna sztywna matowa jedno lub dwustronnie - aby po niej pisać, ścierać, pisać...

FOLia Laminacyjna

Folia do laminowania dokumentu to dwa arkusze 
folii ze zgrzanym brzegiem. Na opakowaniu może 
pojawić się oznaczenie np. 2x100 mic. Oznacza 
to, że każdy arkusz folii ma grubość 100 mic.

Właściwy dobór rozmiaru folii  
laminacyjnej do wielkości dokumentu 
zapewni piękną laminację, zapobiegnie 
marszczeniu się folii i zniszczeniu 
laminowanego dokumentu.

Wzbogacony kolor
 Laminacja pozwala na   

uwypuklenie szczegółów 
i podkreślenie barw dzięki 

czemu kolory stają się  
ostrzejsze i żywsze.

Wykończenie antystatyczne
 Zapomnij  

o tradycyjnych trudnościach  
z umieszczeniem kartki 
papieru w zwykłej folii.

RICH IN COLOURS

3 mm

3 mm

NOWOŚĆ
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