
e-DaVinci

System CoLibri jest najlepszym rozwiązaniem do 
okładania zbiorów bibliotecznych. Niewielkich rozmiarów 
urządzenie, obsługiwane w sposób prosty i przyjazny, 
zapewnia obłożenie jednej książki w zaledwie 20-30 
sekund. Efektem pracy jest zawsze idealnie dopasowana 
do książki okładka, którą można także bez problemu 
zdjąć. System CoLibri skutecznie zastępuje niewydajne 
i pracochłonne metody tradycyjnego okładania książek.

Dzięki swoim cyfrowo sterowanym czujnikom, 
e-Leonardo gwarantuje 100% dokładność zgrzewania 
i docinania. Wyświetlacz graficzny przedstawia  
w czytelny sposób jakie czynności należy wykonać  
w każdym momencie, oraz jaki etap procesu maszyna 
aktualnie wykonuje.

podane ceny są kwotami netto

3860 zł

4300 zł

4840 zł

5820 zł

6720 zł

4420 zł

5390 zł

6400 zł

7400 zł

8400 zł

1000 szt.

1500 szt.

2000 szt.

3000 szt.

4000 szt.

1000 szt.

2000 szt.

3000 szt.

4000 szt.

5000 szt.

2180 zł

1780 zł

1480 zł

780 zł

GRATIS

2740 zł

2030 zł

1360 zł

680 zł

GRATIS

cena katalogowa: 

2420 zł
cena katalogowa: 

3120 zł
e-DaVinci jest maszyną dedykowaną dla formatów 
XL. Długość docinanej części okładki wynosi 63 cm, 
co znacznie ułatwia okładanie dużych formatów. Tak 
jak w przypadku e-Leonardo, maszyna jest sterowana 
cyfrowo.

Pakiety startowe CoLibri to doskonała okazja do nabycia maszyny e-Leonardo lub e-DaVinci w korzystniejszych 
niż katalogowe cenach, a nawet gratis! Im więcej okładek w danym pakiecie, tym niższa cena samego urządzenia.

Teraz okładanie jest procesem przyjemnym  
i nieabsorbującym – możesz je wykonywać nawet  
w przerwach między innymi pracami 
bibliotecznymi!

pakiety startowe colibri dla bibliotek 2020

e-Leonardo

zainwestuj zainwestujilość obwolut 
w pakiecie

ilość obwolut 
w pakiecie

cena maszyny 
w pakiecie

cena maszyny 
w pakiecie



Jeśli kończy Ci się zapas obwolut CoLibri, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość - nasze pakiety rabatowe zapewnią Ci 
uzupełnienie zapasów po znacznie korzystniejszych niż detaliczne cenach!

pakiety obwolut

cena/szt. bez rabatu

cm 15 x 23 max cm 23 x 30 max cm 30 x 41 max

cm 5 max cm 8 max cm 11 max

cm 33 x 25
mINI

cm 49 x 32
STANDARD

cm 63 x 43
bIG

1,68 zł

2,24 zł

1,68 zł

2,24 zł

1,68 zł

2,24 zł

ilość opakowań

4 - 7

4 - 7

8 - 13

8 - 13

14 i więcej

14 i więcej

wysokość rabatu

5%

5%

10%

10%

15%

15%

cena/szt. z rabatem

1,60 zł

2,13 zł

1,51 zł

2,02 zł

1,43 zł

1,90 zł

Nowe okładki CoLibri eco są produkowane w 30% 
z trzciny cukrowej. To pierwsze na świecie okładki 
wykonane z polietylenu, posiadającego certyfikat I’m 
Green™ co oznacza, że nasz produkt został wytworzony 
z odpowiednią zawartością surowców odnawialnych. 
Jako jedyni spośród konkurencji oferujemy okładki eko!

Skontaktuj się z nami - odpowiemy na każde Twoje pytanie i propozycję współpracy

kontakt@colibrisystem.pl     /     tel. 44 6821600 w. 16, 695 625 678 
www.biblioteka.colibrisystem.pl     /     www.facebook.pl/chronieksiazki

big = 125 szt.

Standard / mini = 250 szt.

podane ceny są kwotami netto

>30% Biobased
Verified by ASTM D6866


