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En bred kundundersökning har visat
behovet av en häftapparat som häftar 
pappersbuntar av olika tjocklek utan 
klammerbyte. Det gör Duax.

Rapids Duaxhäftare och Duaxklammer är
utvecklade och tillverkade utifrån över 60 års
teknisk och praktisk erfarenhet av häftning.

Med Rapids flat-clinch funktion, som viker
klammerbenen jämnt på baksidan, und-
viks växande häfthörn oavsett hur många ark
som häftas.

Duax uppfyller marknadens behov: En häf-
tare och en klammerlängd för 2–170 ark.
En Duax för hemmets och arbetsplatsens
alla häftbehov.

Duaxtekniken, där klammerbenen klipps av
efter antalet ark, ger en perfekt häftning
samt minimerar risken för att klammer fast-
nar i häftaren.

Rapidklammern är känd över hela
världen för sin höga kvalitet. En kvalitet
byggd på över 60 års erfarenhet.
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Isaberg Rapid AB, Box 115, SE-330 27 Hestra, Sweden. www.isaberg-rapid.com

The Duax®

staple

Fördel Duax®!
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One Size

fits all

Duaxklammern är juvelen 
i kronan. En klammer 
speciellt utvecklad för 
Duax, för att fungera 

perfekt till såväl 
2 som 170 ark.

Häftar 2-170 ark
utan klammerbyte
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®

Visst är det onödigt att ha olika häftapparater. Visst är det onödigt
med olika klammerlängder. Det behöver du inte längre. Framtidens
häftapparat är här. Duax häftar 2–170 ark med samma klammerlängd.
Inga fler klammerbyten. En häftapparat för 2–170 ark.
En häftapparat för alla behov.

Framtidens teknik
Duaxhäftaren klipper av

klammern efter pappers-
buntens tjocklek. Inga fler

klammerbyten!

Flat-clinch funktion
Med flat-clinch funktionen

undviks växande häfthörn.
Duax har också praktiskt,

ställbart häftdjup.

Heart of steel
Duax är utvecklad för att klara

tuff och frekvent användning
oberoende av miljö och

användare.

Ergonomisk design
Duax har en väl utvecklad

ergonomisk design; behaglig
att använda och mycket enkel

att hantera.
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Världens första!

One size fits all
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