
PLOTER ZŁOCĄCY - SIDERIS PRINTER

OPIS PRODUKTU

PROSTE ZŁOCENIE FOLIĄ – SIDERIS PRINTER – PLOTER DRUKUJĄCY DO WYKONYWANIA ZŁOCEŃ NA OKŁADKACH, 
KANAŁACH, ZAPROSZENIACH

Złocenie napisów za pomocą metalicznych folii barwiących wykonasz teraz bez użycia matryc, czcionek – 
wystarczy, że podłączysz urządzenie SIDERIS PRINTER do komputera, zainstalujesz program i możesz 
drukować swoje napisy i grafiki. Wykonasz złocenie na okładkach kartonowych oraz okładkach pokrytych 



okleinami, na materiałach z tworzyw sztucznych lub pokrytych tworzywami sztucznymi oraz na kanałach 
systemu METALBNID.

DRUKUJ ZA POMOCĄ FOLII DO ZŁOCEŃ JAK NA PLOTERZE CZY ZWYKŁEJ DRUKARCE!

Urządzenie do złocenia – SIDERIS PRINTER powstał w wyniku konwersji plotera Silhouette. Został wyposażony 
w specjalną głowicę do złocenia (nabłyszczania) wraz z układem elektronicznym do precyzyjnej regulacji 
temperatury.

NIEDUŻE URZĄDZENIE ZŁOCĄCE PRZYSTOSOWANE DO PRACY W WARUNKACH BIUROWYCH

Sideris Printer posiada stabilną, metalową obudowę, intuicyjne przyciski funkcyjne oraz oprogramowanie 
kompatybilne z systememami Windows i macOS. Obsługa złociarki nie wymaga specjalnych kwalifikacji, 
wystarczy zapoznać się z instrukcją obsługi.

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ, BY ZŁOCIĆ NA SWOICH MATERIAŁACH

Wraz z urządzeniem Sideris Printer w opakowaniu znajdziesz między innymi stolik roboczy formatu A4 z 
nakładką zabezpieczającą przed przesuwaniem się okładki, ramkę do folii do nabłyszczeń, stolik do 
pozycjonowania folii przy naklejaniu na ramkę oraz GRATIS komplet trzech rodzajów folii do złoceń po 50 
arkuszy A4.

MOŻLIWOŚĆ STAŁEJ KONTROLI I REGULACJI PARAMETRÓW PRACY PODCZAS ZŁOCENIA

Złociarka Sideris Printer posiada czytelny wyświetlacz, intuicyjne przyciski regulacji temperatury, przycisk 
zwolnienia stołu roboczego, kontrolkę osiągnięcia zadanej temperatury, stanu gotowości i pracy oraz pauzę.

JAK WYKONAĆ ZŁOCENIE? ZŁOCENIE BEZMATRYCOWE CZYLI JAKIE?

Pod wpływem nacisku, odpowiednio dobranej temperatury oraz czasu folia do złoceń odbija się na materiale 
tworząc wytrzymały napis i/lub wzór. Wykorzystując urządzenie SIDERIS PRINTER nie masz ograniczeń, nie 
potrzebujesz specjalnych matryc, szablonów czy innych materiałów. Efekt złocenia w zależności od 
powierzchni może być różny.

ZŁOCENIE, SREBRZENIE – NADAJ METALICZNY BLASK NAPISOM I RYSUNKOM!



Urządzenie SIDERIS PRINTER przeznaczone jest dla małych i średnich firmy, doskonale nadaje się również do 
wykorzystania w biurze czy domu. Stanowi idealne wykończenie dokumentacji (ofert, umów, prac doktorskich, 
magisterskich, licencjackich), menu, dyplomów, gratulacji, kartek okolicznościowych czy zaproszeń.

JAKA FOLIA DO ZŁOCENIA BEZMATRYCOWEGO?

Wybierając urządzenie SIDERIS PRINTER otrzymujesz również dostęp do szeregu metalicznych folii 
dostępnych w ofercie OPUS. Przetestowane na różnych powierzchniach, pocięte idealnie pod wymiar 
urządzenia, dostępne w różnych kolorach folie gwarantują idealny rezultat nabłyszczania. Folie dostarczone 
są na tackach A4.

DRUKUJESZ CO CHCESZ, BEZPOŚREDNIO Z KOMPUTERA, JAK NA ZWYKŁEJ DRUKARCE!!!

Urządzenie jest niezwykle proste w użytkowaniu. Folię, za pomocą specjalnej ramki, w kilka sekund, 
montujesz w urządzeniu. Po ustawieniu temperatury nabłyszczania resztę wykonujesz już na komputerze. W 
załączonym oprogramowaniu tworzysz własne napisy, wzory. Możesz również zaimportować gotową grafikę z 
wielu popularnych programów graficznych w formacie: .jpg, .jpeg, .bmp, .gif, .png, .tiff, .dxf, .gsd i wiele 
innych.

CECHY I ZALETY

prosta i szybka obsługa
nadruk na okładkach metalbind
nadruk na oklejanych kanałach metalbind 5-32 mm
nadruk na PCW, papierze kredowym i offsetowym
duża trwałość nadruku
uniwersalność zastosowania
możliwość regulacji parametrów pracy
efekt i czas złocenia zależny od stopnia skomplikowania oraz wielkości napisów i grafik
możliwe złocenia obrysowe oraz obrysowe z wypełnieniem

ZOBACZ FILM

Prezentowany SIDERIS PRINTER nie jest produktem firmy OPUS, jest efektem kompleksowej modernizacji i 
adaptacji urządzenia Silhuette Curio przeprowadzonej przez firmę OPUS na życzenie klienta.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

maksymalna powierzchnia druku (W x S): 294 x 198,5 mm
automatyczne pozycjonowanie głowicy:



Tak 
interfejs: USB
systemy operacyjne: Windows 7-10 x86/x64 oraz MacOS
Zasilanie: 220 - 240 V, 50 / 60 Hz

WAGA
• waga netto: 4,8 kg
• waga brutto: 7,5 kg

www.opus.pl



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE / AKCESORIA

FOLIA DO ZŁOCEŃ, NABŁYSZCZEŃ W 
ARKUSZACH - O.FOIL SIDERIS EXPERT - 

A4 (297 X 210 MM) - ZŁOTY - 200 
ARKUSZY

Folia do złoceń, nabłyszczeń w 
arkuszach do urządzenia SIDERIS 

PRINTER.

NOWOŚĆ

269,00 zł netto
330,87 zł brutto

FOLIA DO ZŁOCEŃ, NABŁYSZCZEŃ W 
ARKUSZACH - O.FOIL SIDERIS EXPERT - 

A4 (297 X 210 MM) - SREBRNY - 200 
ARKUSZY

Folia do złoceń, nabłyszczeń w 
arkuszach do urządzenia SIDERIS 

PRINTER.

NOWOŚĆ

269,00 zł netto
330,87 zł brutto

FOLIA DO ZŁOCEŃ, NABŁYSZCZEŃ W 
ARKUSZACH - O.FOIL SIDERIS EFFECT - 

A4 (297 X 210 MM) - ZŁOTY - 200 
ARKUSZY

Folia do złoceń, nabłyszczeń w 
arkuszach do urządzenia SIDERIS 

PRINTER.

NOWOŚĆ

149,00 zł netto
183,27 zł brutto





FOLIA DO ZŁOCEŃ, NABŁYSZCZEŃ W 
ARKUSZACH - O.FOIL SIDERIS EFFECT - 

A4 (297 X 210 MM) - SREBRNY - 200 
ARKUSZY

Folia do złoceń, nabłyszczeń w 
arkuszach do urządzenia SIDERIS 

PRINTER.

NOWOŚĆ

149,00 zł netto
183,27 zł brutto

FOLIA DO ZŁOCEŃ, NABŁYSZCZEŃ W 
ARKUSZACH - O.FOIL SIDERIS 

PRACTIC - A4 (297 X 210 MM) - ZŁOTY - 
200 ARKUSZY

Folia do złoceń, nabłyszczeń w 
arkuszach do urządzenia SIDERIS 

PRINTER.

NOWOŚĆ

99,00 zł netto
121,77 zł brutto

FOLIA DO ZŁOCEŃ, NABŁYSZCZEŃ W 
ARKUSZACH - O.FOIL SIDERIS 
PRACTIC - A4 (297 X 210 MM) - 

SREBRNY - 200 ARKUSZY
Folia do złoceń, nabłyszczeń w 

arkuszach do urządzenia SIDERIS 
PRINTER.

NOWOŚĆ

99,00 zł netto
121,77 zł brutto

www.opus.pl


