
TAK, iLAM!
LAMinAcjA jeszcze nigdy nie byłA TAK prosTA.

www.leitz.com/lamination

www.leitz.com/lamination

Laminacja wydłuża żywotność twoich dokumentów. 

Po co laminować?
Jest wiele powodów do laminowania! 
Laminowanie nadaje atrakcyjny 
wygląd takim dokumentom,  
jak restauracyjne menu – zapobiega 
zniszczeniu i zabrudzeniu.  
Na zalaminowanym planie dnia 
możesz dowolnie nanosić  
i usuwać zmiany.

Korzyści:
•  trwała ochrona przed wilgocią  

i brudem
•  zabezpieczenie ważnych  

dokumentów
•  na zalaminowanych dokumentach 

można pisać i usuwać komentarze

Co można zalaminować?
Typowe zastosowanie:
• menu w restauracji
• zewnętrzne oznaczenia
• komentarze i uwagi
• zdjęcia
• terminarze
• certyfikaty 
• oraz wiele innych 

Produkty Leitz iLAM sprawiają,  
że laminowanie jest zaskakująco proste. 
Spośród szerokiej gamy rozwiązań 
wybierz to, które odpowiada tobie!

Ochrona przed 
wilgocią i kurzem

Profesjonalny  
wygląd

Zabezpieczenie 
cennych dokumentów



W końcu inteligentny laminator, 
który myśli za Ciebie!
Wystarczy go włączyć!
Laminatory iLAM touch są nie tylko inteligentne; są także szybkie 
i skuteczne. Opatentowane składane klapki gwarantują płaską 
laminację – brak bąbelków z powietrzem oraz zacięć.  

iLAM wideo  
- dowiedz się 
więcej

iLAM touch 
Laminatory iLAM wyznaczają nowe  
standardy laminowania. W pełni automatyczne  
ustawienia, w formacie A3 z wbudowaną 
technologią czujników, które automatycznie 
dostosowują parametry do grubości folii  
i laminowanych dokumentów.  
Idealne dla profesjonalistów.
• w pełni automatyczne – nie wymagają ustawień.
•  rozpoznaje grubość dokumentu i sam dobiera 

szybkość laminacji
•  opatentowane, składane klapki zapewniają 

płaską laminację
•  niskie zużycie energii i funkcja  

automatycznego wyłączenia urządzenia  
po 30 min, gdy nie pracuje 

• funkcja cofania zapobiegająca zacięciom folii
•  zielone podświetlenie włącznika,  

gdy laminator gotowy jest do użytku

Zawiera zestaw startowy z foliami

iLAM touch A3 turbo iLAM touch A4 turbo iLAM touch A3 iLAM easy A3 iLAM easy A4

 maks. prędkość 1900 mm/min 700 mm/min 700 mm/min 400 mm/min 400 mm/min

czas nagrzewania ok. 5 min ok. 5 min ok. 5 min ok. 6 min ok. 6 min.

 wymiary (sz. x w. x g.) 525 x 143 x 217 mm 525 x 143 x 217 mm 525 x 143 x 217 mm 487 x 99 x 146 mm 487 x 99 x 146 mm

wymiary po otwarciu (sz. x w. x g.) 525 x 143 x 401 mm 525 x 143 x 401 mm 525 x 143 x 401 mm – –

maks. szerokość laminowania 320 mm 230 mm 320 mm 320 mm 230 mm

 waga (kg) 6.3 3.8 5 2.5 2

inne automatyczne cofanie automatyczne cofanie automatyczne cofanie ręczne cofanie  ręczne cofanie

 zużycie energii 600 W 300 W 460 W 435 W 435 W

zasilanie 220/240 V AC 220/240 V AC 220/240 V AC 220/240 V AC 220/240 V AC

 kod 7473-00-00 7475-00-00 7474-00-00 7476-00-00 7477-00-00

 pasująca folia (mic.)

iLAM easy 
Laminator, który wystarczy tylko włączyć

iLAM touch A3
Podnosimy poprzeczkę w dziedzinie 

biurowej laminacji

4 x
A3

do
 250

mic.
26 
sek.*

A3 Art. Nr: 7474-00-00

iLAM easy A3/A4
Automatyczny laminator A3 i A4, w modnej 
kolorystyce, idealny do użytku domowego  
lub do małego biura.
• nie wymaga ustawień
• system zarządzania temperaturą
•  przycisk „photo” dla bezpiecznej  

i zoptymalizowanej laminacji zdjęć
• funkcja ręcznego cofania
• boczne uchwyty dla wygodnego transportu

Zawiera zestaw startowy z foliamii

iLAM touch A4/A3 turbo
Niezbędny do profesjonalnego laminowania 

4 x
A4

do
 250

mic.
26 
sek*

6 x
A3

do
 250

mic.
10 
sek*

A4 Art. Nr: 7475-00-00

A3 Art. Nr: 7473-00-00

Wszystkie modele posiadają 
certyfikat GS

8080 100100 125125 175175 250250 8080 100100 125125 175175 250250 8080 100100 125125 175175 250250 8080 100100 125125 8080 100100 125125

  

Najwyższa jakość
Folie do laminacji na gorąco

Folia do laminacji „Speed”
Wykonaj swoją pracę jeszcze szybciej! 
Nowa folia do laminacji, klejona  
po dłuższym boku, umożliwia o 30% 
szybsze laminowanie.  
Przy tego typu foliach wymagane  
jest użycie laminatora o formacie A3.

 mic. Ilość/Format Kod

125125 100 szt., A4 7430-00-02

2 x
A3

do
 125

mic.
45 
sek

A4 Art. Nr: 7477-00-00

A3 Art. Nr: 7476-00-00

Al ways�
Perfe ct

Guaranteed

Jam Free
Guaranteed

Al ways�
EASY

Guaranteed

 mic. Ilość Kod

A5, Unique Direction Technology

8080 100 szt. 7492-00-00

125125 100 szt. 7493-00-00

A4, Unique Direction Technology

8080 100 szt. 7478-00-00100100 100 szt. 7480-00-00

125125 100 szt. 7481-00-00175175 100 szt. 7483-00-00

A3, Unique Direction Technology

8080 100 szt. 7485-00-00100100 100 szt. 7487-00-00

125125 100 szt. 7488-00-00175175 100 szt. 7490-00-00

Folie iLAM wideo  
– dowiedz się 
więcej

UDT najwyższej jakości folie do laminacji na gorąco
Koniec problemów z laminowaniem! Technologia UDT gwarantuje idealne 
rezultaty. Z UDT jest łatwo – umieść dokument w folii i wsuń do laminatora. 
Strzałki znajdujące się na folii wskażą kierunek wkładania folii do laminatora, 
a po prawidłowym zalaminowaniu znikną.
Najwyższa jakość składników: polyester i wysokiej jakości klej EVA, dzięki 
któremu dokument nie zatnie się w urządzeniu a rezulalty będą najwyższej 
jakości.

• gwarantowany brak zacięć*
• technologia UDT – symbolem perfekcyjnego klejenia 
• doskonałe do każdego laminatora

* jeśli użyta zgodnie z instrukcją

NOWE 

• doskonałe rezulataty bez bąbelków powietrza
• podkreśla nasycenie kolorów zalaminowanego dokumentu
• gwarantowany brak zacięć*

Folie iLAM dostępne są  w wersji standardowej oraz w wersji UDT,  
w różnych formatach i o różnych grubościach. Z nami zawsze  
znajdziesz to, czego potrzebujesz.

* jeśli użyte zgodnie z instrukcją

W pełni automatyczny  
– nie wymaga ustawień

Opatentowane 
klapki

Unikalna technologia 
czujników


