


Новият Фастбайнд Експрес Плюс™ е най-многофункционален и едновременно с това ултра-компактен пулт за направата на различни следпечатни материали. 
Можете да го ползвате за направата на: фотоалбуми, за телово зашиване на книжни тела, за биговане и сгъване , каширане и много други неща. С това устройство можете да 
изработвате: твърди корици за книги, корици и тела за фотоалбуми, CD/DVD кутии, менюта, класьори с рингове и със спирала, папки и тн. и тн. Красиво направените материали с 
формат до 30,5 х 30,5 см, стават бързо и изглеждат все едно са “фабрични”. Можете да използвате и новите Фастбайд Принт-Фотомаунт корици. Експрес Плюс може да 
подвързва едностранно и двустранно отпечатани корици. Да превърнете едностранно принтираните страници в луксозен отварящ се на 180 градуса албум / каталог или да 
превърнете зашитите с телчета двустранно отпечатани листа в здрави и красиви книги (било с меки или твърди корици). В комплекта е включено и приспособление за 
ръчно биговане и сгъване на хартия.

www.fastbind.com
ФАСТБАЙНД ЕКСПРЕС ПЛЮС ™

Биговане на хартия до 400 гр/м2

Фотомаунт
подвързване

Шиене 
с телчета

Подвързване на 1-странно 
отпечатани страници

Подвързване на 2-странно 
отпечатани страници

Направа на тв. корици и вграждане 
на кориците

180-градусово отваряне на 
страниците

Надежно подвързани и красиви 
книги

Направа на корици и
биговане

Офис: София - 1407, ул. “Беломорски проход” №66, 2 / А / 7
Демонстрационна зала: София - 1113, ул. “Николай Хайтов” №12, Бизнес център “Изток”, партер
Телефони: (02) 962 79 74, (087) 89 82 89 0; Скайп: langri_ltd; Е-поща: info@langri.eu; Уеб: www.langri.eu

национален център за следпечатни решения

Технически характеристики
Компактен режим (Ш х Д х В)

Разширен режим (Ш х Д х В)

Размер на опаковката (Ш х Д х В)

Тегло нето / бруто

Формат на книжните тела

Технология на подвързване на
едностранно отпечатни листа

Технология на подвързване на
двустранно отпечатни листа

Биговане и сгъване

Направа на корици

Фотомаунт консумативи за 
подвързване

Телчета за телово шиене

Стандартни размери на кориците

Rapid SuperStrong 24/8+

А4 портрет/пейзаж, 203х203 и 305х305мм

БооКстер твърди корици

ПринтМаунт корици
стандартни цветове

Мениджър черно и мениджър бяло.
Може и изработка по поръчка.

Черно, тъмно синьо, тъмно червено

Макс. 30,5 х 30,5 см

Фастбайнд Фотомаунт самозалепващи
листа за книжното тяло. Фотомаунт 
форзаци за корицата на книгата.

76 x 63 x 25 см

52 x 63 x 34 см

прибл. 62 х 62 х 30 см

17 / 18,5 кг

до 30,5 х 30,5 см

Фотомаунт подвързване с монтираща
стена. Дебелина на книжното тяло до 50 мм.
(Необходимо 3-стр. обрязване с гилотина)

Ръчно зашиване с телбод. Дебелина на 
тялото до 8 мм / до 17 мм.

Включено приспособление за ръчно
биговане. Метрична линия и водачи.

ПИС (патенти/търговски марки): Express Plus се основава на разработките и иновациите на Maping Co. 
Патентовани/технологии в очакване патент . Фастбайнд, FotoMount, MountingWall и BooXTer са търговски 
марки на Maping Co. Информация за продукта е от април 2015 г. и е обект на промяна без предизвестие.


