
Podjęliśmy decyzję – do naszych działań biurowych w firmie, sekretariacie, a może do użytku domowego 
potrzebny jest zakup bindownicy. To jednak dopiero początek, bowiem aby wybrać odpowiedni do potrzeb 
model, musimy przyjrzeć się kilku parametrom dostępnych na rynku urządzeń bindujących. Istnieje wiele 
technik bindowania, a urządzenia przeznaczone do każdej z nich różnią się między sobą budową, sposobem 
działania, funkcjonalnością. Które powinniśmy wybrać na własne potrzeby? Oto, co należy wiedzieć, aby 
odpowiedzieć na to pytanie.

● Jaki rodzaj grzbietów będzie nam odpowiadać

● Jak często będziemy używać bindownicy

● Jak obszerne dokumenty potrzebujemy oprawiać (ilość kartek o gramaturze 80g/m2)

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze 
bindownicy?

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze 
bindownicy?



Poniżej zestawienie najważniejszych cech różnych typów opraw:

W zależności od tego, jaki nakład pracy urządzenie ma 
wykonywać, wybierzemy bardziej lub mniej zaawansowany 
model. Przy częstym użytkowaniu warto rozważyć zakup 
bindownicy elektrycznej, która wykona za nas takie czynności 
jak dziurkowanie kartek, czy zamykanie grzbietów. To szybkie i 
precyzyjne urządzenia, dzięki którym nie musimy używać siły.

Kiedy potrzebujemy oprawiać niewielką ilość dokumentów 
wystarczą podstawowe modele wyposażone w ręczne dźwignie – 
jedną lub dwie. Wygodniejsza jest opcja z dwiema dźwigniami, z 
których jedna dziurkuje, a druga otwiera (te które są fabrycznie 
zamknięte) i zamyka grzbiety. Przy użytkowaniu bardziej 
zaawansowanych bindownic możliwe jest wyłączanie 
wszystkich noży. Jeżeli więc potrzebujemy wykonać w pliku 
papieru mniejszą ilość otworów możemy „schować” noże w 
miejscach, gdzie otwory będą niepotrzebne.



Dodatkowe funkcje

Modele dedykowane do większych nakładów pracy (np. do punktów usługowych) to urządzenia wyposażone 
w dodatkowe funkcje i pewne usprawnienia, dzięki którym praca jest szybsza i lżejsza. Wytrzymałość tych 
maszyn pozwala na duże obciążenia, gdyż mają solidną konstrukcję i przeważnie metalową obudowę.

Pomocną funkcją jest regulator szerokości marginesu, czyli odległości dziurek od krawędzi kartki. 
Ustawiamy go odpowiednio do szerokości grzbietów. Ilość kartek dziurkowanych jednorazowo bindownicą 
(kartki dziurkowane są partiami i oprawiane po połączeniu w jeden plik) również ma duże znaczenie, kiedy 
potrzebujemy oprawiać często dużą ilość papieru. Na przykład podstawowe modele bindownic do oprawy 
grzebieniowej dziurkują jednorazowo do 10-ciu kartek, a bardziej fachowe 20-30 kartek. Powyższe uwagi 
dotyczą systemów oprawy polegających na uprzednim przedziurkowaniu dokumentów. Innym rozwiązaniem 
są termobindownice i bindownice kanałowe, które integrują dokumenty grzbietami bez dziurkowania.

Estetyczny wygląd

Jeżeli chodzi o aspekt estetyczny oprawy bindowane za pomocą termobindownicy i bindownicy kanałowej 
należą do najbardziej eleganckich form. Stosuje się do nich okładki zintegrowane z grzbietami. Prace 
oprawione w ten sposób wyglądają jak książki. Pierwsza z opraw jest permanentna, natomiast druga daje 
możliwość otwarcia grzbietu i ponownego zamknięcia. Oprawa termiczna, choć jej montaż jest mało 
skomplikowany i szybki, jest niestety niezbyt odporna na rozkładanie i poleca się ją raczej do dokumentów 
rzadziej używanych. Również estetyczną i mocną oprawę uzyskamy przy zastosowaniu oprawy spiralowej. 
W tym przypadku jednak proces oprawiania jest dość długi i żmudny – polega bowiem na przewleczeniu 
spirali przez dziurki podczas stopniowego obracania.

Innowacyjne rozwiązanie

Najwygodniejszym, a przy tym bardzo praktycznym rozwiązaniem zdaje się być oprawa typu Click, którą 
równie szybko można scalić, jak i rozłożyć kartki – niczym zamkiem błyskawicznym. Może być przydatna do 
przechowywania notatek z zebrań, wykładów i porządkowania przybywającej dokumentacji. Dobierzmy 
zatem rodzaj i model bindownicy zależnie od potrzebnych funkcji i przeznaczenia, czy to do ciągłej pracy w 
punktach usługowych, czy też do sporadycznego użytku w domu, szkole, niewielkim biurze.



Rodzaje bindownicRodzaje bindownic

W biurze, sekretariacie, kancelarii – miejscach gdzie mamy do czynienia z dużą ilością papierowych 
dokumentów, bardzo przydatne są urządzenia ułatwiające utrzymanie ich w porządku. Aby zapobiec 
rozproszeniu dokumentów, bindujemy je, nadając im formę podobną do książki. Możemy postąpić w ten 
sposób z projektami, kosztorysami, scenariuszami, bardzo często też tego typu oprawy zyskują pisemne 
prace akademickie. Najdłużej dostępne na rynku są popularne bindownice do opraw drutowych i bindownice 
do opraw grzebieniowych. Obecnie istnieje bardzo szeroki wybór różnych rodzajów bindownic. Z łatwością 
znajdziemy odpowiednią do naszych potrzeb metodę łączenia kartek.

Bindownice do opraw plastikowych grzebieniowych

Bindownica oprawa plastikowaGrzebieniowe oprawy plastikowe to najtańsza forma bindowania, dająca 
możliwość połączenia dużej ilości stron grzbietem z tworzywa sztucznego. Maksymalna ich ilość to około 
500 szt. o gramaturze 80 g/m2. Dokument po połączeniu grzbietem można rozłożyć na płasko, ale stron nie 
obrócimy o pełny kąt 360 st. Rozwiązanie to posiada tę zaletę, że do już oprawionego pliku kart możemy 
dołączyć następne, ponieważ grzbiet łatwo otworzyć i zbindować ponownie. Regulator szerokości marginesu 
pomaga ustalić odległość dziurek od krawędzi kartki. Proces oprawiania jest łatwy i szybki.

Na rynku jest dostępny duży wybór modeli bindownic do oprawy 
grzebieniowej. Podstawowe modele do tego typu oprawy są 
odpowiednie, kiedy potrzebujemy bindować dokumenty w niewielkich 
ilościach. Można nimi dziurkować jednorazowo do 10 kartek. Mają 
jedną dźwignię i zazwyczaj nie posiadają wyłączanych noży.

Bardziej zaawansowane modele bindownic do oprawy grzebieniowej 
dają możliwość posługiwania się dwoma dźwigniami – podczas, gdy 
jedna otwiera grzbiet – druga dziurkuje plik kartek w ilości do 30 szt.

Najsprawniejszą pracę zapewniają modele z elektrycznym systemem 
dziurkowania i wyłączanymi wszystkimi nożami.

Bindownice do opraw drutowych

Pozwalają na połączenie maksymalnie 120-150 kartek. Są to 
rozwiązania o dużej wytrzymałości i estetycznym wyglądzie. Wysokiej 
jakości bindownice do opraw drutowych są wyposażone w dwie 
dźwignie – jedną do dziurkowania i jedną do zaciskania grzbietów. 
Karty tak zbindowanego dokumentu można rozłożyć na płasko oraz 
obrócić o 360 st., ale nie ma możliwości dodania kart, czy zmiany ich 
kolejności. Nie jest to również oprawa ułatwiająca wysyłkę w kopercie. 
Połączenie kartek dokumentu jest nieco trudniejsze, niż w przypadku 
bindowania oprawą grzebieniową.

Bindownice do oprawy grzebieniowej i drutowej mają podobną 
konstrukcję i wygląd. Różnica polega na tym, że grzbiety oprawy 
drutowej są otwarte – bindowanie polega na przedziurkowaniu kartek i 
zaciśnięciu grzbietu, za pomocą jednej lub dwóch dźwigni. Narzędzia 
posiadają regulator stopnia zaciskania grzbietu w zależności od 
grubości. Bardziej zaawansowane modele mają solidniejszą konstrukcję 
i metalową obudowę, często również elektryczny moduł dziurkujący.



Bindownice do opraw spiralnych

Zastosowanie oprawy spiralnej to stosunkowo niedrogi sposób łączenia 
kartek papieru, jednak dość czasochłonny i sprawiający nieco trudności.

W oprawie spiralnej możliwy jest obrót kartek o 360 st. oraz płaskie ich 
rozłożenie. Dodawanie czy wymiana stron jest utrudniona i możliwa 
jedynie po odcięciu końca grzbietu spiralnego.

Termobindownice

TermobindownicaZ użyciem termobindownicy wykonamy elegancką 
oprawę przypominającą budową książkę. Proces ten polega na 
oprawianiu kart w specjalne okładki, w których po wewnętrznej stronie 
grzbietu jest rozprowadzona warstwa topliwego kleju. Po umieszczeniu 
pliku kartek w urządzeniu rozgrzany klej wiąże je z grzbietem. 
Maksymalnie w termookładki można oprawić 400 kartek. Obsługa 
termobindownicy jest bardzo prosta, a proces bindowania trwa 
zaledwie kilkadziesiąt sekund. Ten rodzaj oprawy nie jest jednak 
najtrwalszy, ponieważ tak połączone kartki nie są odporne na częste 
rozkładanie. Może być stosowany do rzadko przeglądanych 
dokumentów, jak i tych przesyłanych w kopertach. Oprawa jest 
sztywna, niemożliwe jest jej płaskie rozłożenie, ani wymiana kartek. 
Cena opraw termicznych jest, w porównaniu z innymi rodzajami opraw, 
stosunkowo wysoka.

Bindownice do oprawy kanałowej

Bindownica oprawa kanałowaNajczęściej używa się ich w punktach 
usługowych do oprawy prac akademickich. Mają elegancki wygląd i 
trwałość. Twarde okładki spina metalowa listwa zamocowana w 
grzbiecie, do której otwarcia potrzebny jest debinder (wbudowany w 
niektórych modelach bindownic). W tym systemie zawartości okładek 
nie dziurkuje się ani nie klei. Oprawę kanałową można otworzyć i 
zbindować ponownie. Maksymalna ilość oprawianych kartek to 300 
szt.

Bindownice do oprawy paskowej

Są dwa rodzaje bindownic do oprawy paskowej – jeden z nich to 
Velobind – urządzenia robiące cztery otwory w papierze i mocujące 
dokumenty paskiem z czterema zaginanymi kolcami, które możemy 
rozgiąć i ponownie oprawić. Drugi rodzaj to Surebind – mocna oprawa 
na paski z dziesięcioma kolcami, spinającymi kartki na stałe.

Bindowanie tym sposobem nie sprawia dużych trudności, jest to 
wygodny rodzaj oprawy do wysyłek pocztowych. Wadą połączeń 
grzbietem paskowym może być niemożność rozłożenia kartek na płasko, 
a także wysoka cena materiałów eksploatacyjnych.



Bindownice do oprawy grzebieniowo-drutowej

To połączenie funkcji bindownic do opraw plastikowych grzebieniowych i bindownic do opraw drutowych 
(jednak w tym przypadku stosuje się grzbiety drutowe o rzadziej rozmieszczonych zwojach – 2:1 – niż w 
przypadku standardowych grzbietów drutowych – 3:1). Używa się ich głównie z grzbietami plastikowymi, 
ale w razie potrzeby możemy zastosować drugi rodzaj oprawy.

Bindownice typu Click

Innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie bindowania dokumentów jest oprawa typu Click – okrągłe 
zatrzaskiwane grzbiety o skoku 3:1 przypominające zamek błyskawiczny. Kartki połączymy bardzo łatwo i 
w krótkim czasie, z ich rozdzieleniem – zipperem lub ręką – również nie będzie problemu. Tak powstałą 
książkę można wygodnie rozłożyć oraz obracać poszczególne kartki dookoła grzbietu. Najsprawniej binduje 
się Click-iem przy pomocy bindownicy, ale możliwe jest też ręczne założenie takiego grzbietu. Ten system 
bindowania jest kompatybilny z oprawą drutową 3:1 – w grzbiecie łączonych kartek powstaje ta sama ilość 
otworów. Urządzenia dziurkują jednorazowo 6-15 kartek w zależności od modelu, oprawiają maksymalnie w 
jeden dokument 145-330. Ceny opraw typu Click kształtują się na podobnym poziomie jak ceny opraw 
drutowych 2:1.

Jest też na rynku model bindownicy Click P3000, która oprawia do 450 kartek oraz specjalnie do tego 
modelu przeznaczone grzbiety.



Materiały eksploatacyjne do bindownicMateriały eksploatacyjne do bindownic

Do oprawiania dokumentów oprócz urządzenia, które pomoże w ich scaleniu będziemy potrzebować okładek 
i grzbietów lub opraw zintegrowanych z grzbietami – wszystko zależnie od technologii łączenia kartek, jaką 
wybraliśmy decydując się na rodzaj bindownicy. Do opraw grzebieniowych, drutowych, spiralnych, 
paskowych i typu Click stosuje się okładki uniwersalne pasujące do tych typów opraw oraz osobne grzbiety 
odmienne dla każdej z technik łączenia kartek. 

Uniwersalnymi okładkami przednimi są przezroczyste arkusze z folii polipropylenowej, bezbarwne lub w 
kolorze, czasem z fakturą lub wzorem, odpowiadające formatem najczęściej stosowanym formatom 
dokumentów. Okładka tylna przeważnie jest nieprzezroczysta, również z folii lub kartonu, może być 
skóropodobna lub laminowana. Można spotkać okładki z fakturą np. płótna, czy z wyciskanymi wzorami, 
metaliczne i tzw. Chromolux – o porowatej powierzchni. Folie do bindowania produkuje się w kolorach: 
żółtym, zielonym, czerwonym, niebieskim, brązowym. Eleganckie skóropodobne okładki tylne mogą mieć 
kolor: żółty, zielony, niebieski, granat, czerwony, czarny, brązowy, bordowy lub biały. Ich grubość to 
przeważnie 250 g/m2. Okładki tylne z kartonu laminowanego folią podnoszącą jego odporność na ścieranie 
są tej samej grubości. Kupimy je w wersji żółtej, zielonej, niebieskiej, czerwonej, czarnej i białej.

Grzbiety do opraw grzebieniowych najpopularniejszej formy łączenia 
kartek papieru – występują w kilku rozmiarach. Należy dobrać rozmiar 
grzbietu w zależności od tego, jak obszerny dokument mamy 
zbindować. Na rynku jest bardzo duży wybór rozmiarów i kolorów 
grzebieniowych grzbietów do bindowania, więc nietrudno wybrać 
wykończenie odpowiednie do grubości katalogu i koloru okładek. 
Poniżej tabela rozmiarów grzbietów dedykowanych do różnych 
grubości dokumentów.

Grzbiety są wykonane z miękkiego tworzywa sztucznego. Podczas bindowania otwiera się grzbiet dźwignią 
bindownicy i zamyka go po włożeniu pliku kart z okładkami. Tego typu grzbiety łatwo rozgiąć w celu 
wymiany lub dołożenia kartek do wcześniej zbindowanego pliku. Dostępne są w kolorach: białym, żółtym, 
czerwonym, zielonym, niebieskim, brązowym, czarnym oraz przezroczyste.

Grzbiet grzebieniowy dla formatu oprawy A4 ma 21 zwojów i skok 2:1, co oznacza, że na 1 cal długości 
grzbietu przypadają dwa zwoje.



Grzbiety do opraw drutowych to estetyczne i wytrzymałe wykończenia wykonane z metalu, zaciskowe, 
występują w rozmiarach od 6 mm do 9 mm. Standardowe grzbiety do opraw drutowych A4 mają skok 3:1 i 
34 zwoje. Jednak z bindownicą grzebieniowo-drutową używa się grzbietów drutowych o skoku 2:1. Grzbiety 
drutowe to oprawy otwarte – po przedziurkowaniu papieru i okładek grzbiet zaciska się dźwignią, 
umieszczając go w bindownicy wraz z przygotowanym plikiem kartek. Regulator stopnia zacisku w 
bindownicy pomaga prawidłowo dobrać docisk do grubości oprawianego katalogu. Oprawione w ten sposób 
dokumenty są połączone permanentnie – nie dodamy do nich kart.

Oprawy drutowe kupimy w kolorach: białym, czarnym, niebieskim, zielonym, czerwonym, srebrnym i 
złotym. Poniżej tabela rozmiarów.



Grzbiety paskowe do bindownic to plastikowe paski z bolcami o długości 
od 25 mm do 75 mm. Grzbiety do bindownic typu Velobind są 
wyposażone w cztery rozginane bolce, a do bindownic typu Surebind w 
dziesięć bolców spinających na stałe. Drugie rozwiązanie zapewnia 
mocniejszą oprawę. Grzbietami paskowymi połączymy pliki kartek 
liczące nawet do 700 sztuk. Grzbiety paskowe można kupić w kolorze 
czarnym, białym, granatowym, czerwonym, szarym i brązowym.

Grzbietami typu Click bardzo szybko i wygodnie połączymy kartki. Tego 
rodzaju wykończenie przypomina zamek błyskawiczny, który możemy 
rozpinać zipperem lub ręcznie w celu wymiany czy dołożenia kartek. Są 
to grzbiety z tworzywa sztucznego, o skoku 3:1. Występują w kolorach: 
niebieski, czarny, biały oraz przezroczyste.

Inaczej ma się sprawa łączenia kartek bindownicą kanałową. Użyjemy do 
tego w rzadkich przypadkach osobno dobranych okładek i metalowych – 
okleinowanych lub polakierowanych grzbietów, ale zazwyczaj oprawy, w 
której okładki są zintegrowane z grzbietem. W grzbiecie biegnie 
metalowa listwa-kanał. Podstawowe dwa rodzaje opraw to okładki 
miękkie i twarde, pokryte okleiną. Najczęściej występują w kolorach: 
niebieski, czarny, szary, zielony, bordowy. Producenci oferują też okładki 
tytułowe – z napisami.

Grzbiety spiralne są dostępne w kolorze białym i czarnym, o skoku 4:1, 
czyli 49 pętli na cal długości. Niedrogie, ale niezbyt wygodne rozwiązanie 
w oprawie dokumentów. Grzbiet należy bowiem przewlec ręcznie przez 
szereg wykonanych przez bindownicę otworów. Wśród rozmiarów możemy 
wybrać od 6 do 20 mm średnicy.



Grubość grzbietu również tutaj dobieramy do ilości oprawianych kartek:

Do pracy z termobindownicą używamy termookładekscalonych z 
grzbietem, w którego wnętrzu znajduje się warstwa kleju. Po włożeniu 
pliku kartek z okładkami do termobindownicy klej rozgrzewa się i 
łączy wszystkie części oprawy w jedną całość.

Termookładki najczęściej mają przezroczystą część przednią, która 
pokazuje pierwszą stronę i chroni przed zabrudzeniami, a tył z kartonu 
gładkiego lub fakturowanego. Kolory okładek do wyboru: zielone, 
czerwone, szare, białe, niebieskie. Termookładki są dostępne w 
rozmiarach A4 i A5, przy czym w pierwszym, bardziej popularnym 
formacie znajdziemy większy wybór wariantów wykończeń. Rozmiary 
okładek odpowiednich do ilości kartek grubości 80 g/m2 oznaczają 
symbole w tabeli poniżej:

W przypadku bardzo cienkich plików kartek, które chcemy zbindować oprawą kanałową można zastosować 
samoprzylepny pasek wypełniający do opraw kanałowych dokumentów mających mniej niż 10 stron.



Wybierając urządzenie bindujące dobrze jest zwrócić uwagę na szereg dodatkowych funkcji, które bardzo 
usprawniają pracę czyniąc ją szybszą i lżejszą. Dodatkowo pomagają uniknąć problemów wynikających ze 
złego użytkowania urządzenia.

W przypadku bindownicy funkcjami, które mogą pomóc w pracy są:

● Regulacja głębokości linii dziurkowania od krawędzi grzbietu. Odpowiedni regulator szerokości 
marginesu pomoże dostosować miejsce, w którym powinien zostać przedziurkowany dokument, do 
potrzeb osoby korzystającej z urządzenia.

● Ograniczniki do precyzyjnego ułożenia i wyśrodkowania pliku kartek. Precyzyjne ułożenie wszystkich 
kartek jest bardzo ważne, by zbindowany dokument wyglądał estetycznie. Ograniczniki pomogą 
przedziurkować wszystkie kartki w tym samym miejscu, tak by po zbindowaniu były one równo ułożone.

● Możliwość zablokowania pozycji otwarcia grzbietu pomocna przy powtarzających się plikach.

● Separacja kartek.

Funkcje bindownicFunkcje bindownic

Dzięki takiej funkcji nie trzeba liczyć arkuszy do maksymalnej ilości, jaką dany model może 
przedziurkować jednorazowo. Pomoże to również uniknąć ryzyka, zniszczenia urządzenia przez wkładanie 
zbyt dużej ilości papieru jednorazowo.

● W bindownicach elektrycznych – możliwość cofania noży, gdy plik okaże się zbyt gruby. Funkcja ta 
zapobiegnie sytuacji, w której po włożeniu zbyt dużej ilości kartek podczas próby wyjęcia ich, możemy 
je zniszczyć. Dzięki możliwości cofania noży urządzenie się nie zatnie, a użytkownik bindownicy nie 
będzie zmuszony do wyjmowania na siłę dokumentu, co przyczyniłoby się do porwania papieru.

● Wskaźniki doboru średnicy grzbietu do grubości pliku kartek.



Może zdarzyć się sytuacja, że w trakcie bindowania zauważymy, że wybrany grzbiet jest za mały. W takim 
przypadku traci się czas na zmianę grzbietu i przełożenie dokumentów. Ciężko dobrać odpowiednią średnicę 
grzbietu, szczególnie dotyczy to osób które nie korzystały wcześniej z bindownicy. Dzięki takiemu 
udogodnieniu nie będzie żadnego problemu z doborem grzbietu. Da to również pewność, że dokument po 
zbindowaniu nie rozleci się z powodu dobrania zbyt małego grzbietu.

● Osobne dźwignie do dziurkowania i bindowania, a nawet możliwość rozdzielenia wykonania tych 
czynności pomiędzy dwie osoby w tym samym czasie, czyli przyspieszenia pracy – dzięki wyjmowanej 
platformie z mechanizmem bindującym (System Satellite w bindownicach Fellowes).

● Wyjmowana szuflada na ścinki.

Bardzo pomocna funkcja, która ułatwia utrzymanie porządku w miejscu pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu, 
by pozbyć się niepotrzebnych ścinków wystarczy wyjąć szufladę i wyrzucić je do kosza. Niektóre 
bindownice mają wskaźnik zapełnienia szuflady, inne pojemnik automatycznie otwierający się po 
zapełnieniu.

● Szuflada do przechowywania grzbietów.

Bardzo przydatna opcja, szczególnie kiedy nie ma możliwości trzymania grzbietów blisko bindownicy. W 
tym wypadku wyjmowanie grzbietów z dodatkowej szuflady znajdującej się przy bindownicy przyspieszy i 
ułatwi pracę.

● System wyłączanych noży dla formatów innych niż standard A4.

● Rączki do przenoszenia.

Dzięki znajdującym się na bindownicy rączkom łatwo przenieść urządzenie w inne miejsce.



Funkcje termobindownicFunkcje termobindownic

Podobnie jak w przypadku urządzeń do bindowania, funkcje dodane do termobindownicy mają pomóc w 
pracy. Jako, że jest to urządzenie z którego korzysta się po rozgrzaniu, istotne jest zmniejszenie ryzyka 
wypadków przy pracy.

Termobindowanie wspomagają takie usprawnienia jak:

● System stabilizacji arkuszy podczas klejenia na gorąco.

System stabilizacji pomoże uniknąć sytuacji, gdy podczas sklejania dokumenty zmienią swoje ułożenie i 
zbindowane zostaną nierówno. Jest to bardzo istotna funkcja, ponieważ podczas bindowania termicznego 
plik dokumentów połączony zostaje na stałe, bez możliwości wyjęcia kartki i ułożenia jej w inny sposób.

● Czujniki dostosowujące czas zgrzewania do grubości pliku. Taka funkcja pomoże dobrać odpowiedni 
czas, tak aby zbindowany dokument był odpowiednio utwierdzony i nie zniszczył się.

● Wskaźnik doboru okładek odpowiednich do grubości pliku. Podobnie jak przy bindowaniu istotny jest 
dobór odpowiedniego grzbietu, tak w przypadku termobindowania bardzo ważne jest wybranie 
odpowiednich okładek. Mają one za zadanie nie tylko chronić dokument, ale również utrzymać 
zbindowane kartki, by żadna nie wypadła, a przez to dokument się nie zniszczył.

● Klamra zabezpieczająca przed kontaktem z rozgrzanymi częściami urządzenia.



Taka klamra pomoże uniknąć wypadków przy pracy i poparzeń osób korzystających z urządzenia. Warto 
zwrócić uwagę czy termobindownica posiada tę funkcję, ponieważ części urządzenia rozgrzewają się do 
temperatury 120-140 stopni, mogą więc wyrządzić dużo szkód. Szczególnie przydatna jest, kiedy 
termobindownica używana jest w domu, ze względu na bezpieczeństwo dzieci.

● Półka pozwalająca na odstawienie zgrzanych woluminów do ostygnięcia.

Półka pozwoli odłożyć gorące woluminy, bez obawy, że zniszczona zostanie powierzchnia na której będą się 
znajdować do czasu ostygnięcia. Tuż po wyjęciu utrzymują wysoką temperaturę, przez co mogłyby 
przyczynić się do zniszczenia blatu.

● Automatyczne wyłączanie urządzenia po określonym czasie bez użytkowania. Funkcja ta pomoże zadbać 
o środowisko, oszczędzić energię, chronić urządzenie przed przegrzaniem.

Wszystkie funkcje mają na celu ułatwić pracę, a także pomagają uniknąć wypadków wynikających z 
niewłaściwego korzystania z urządzeń. Warto więc przy zakupie zapytać o wspomniane opcje, gdyż im 
więcej urządzenie ich posiada, tym sprawniej będzie z nami współpracować.
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