
De BLS-Professional is het nieuwe boeklamineerstation
voor het professioneel en snel lamineren
van boeken. De geïntegreerde schaalverdeling
voor het instellen van de afmeting van het boek,
de eenvoudige rolklem voor de Filmolux beschermfolie
en het effectieve snijsysteem maken de BLS proffesional
een tijdbesparend en efficiënt werkinstrument voor het 
lamineren van grote hoeveelheden boeken.

Geschikt voor Filmolux beschermfolie
met siliconenpapieren afdekking.

Accessoires 

Art. nr.                   Omschrijving

6033951 BLS-Professional

6032180 Replacement blade BLS-Professional

6034431 Cone set for f xing device

36876 Wooden squeegee, 16 cm

Afmetingen

Breedte                 Lengte                  Hoogte

70 cm 65 cm 40 cm

Perfect voor
verwerking van:

FILMOLUX®

FILMOLUX® 609
FILMOLUX® 610
FILMOLUX® LIBRE

… WORTH CONSERVING
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Boeklamineer station BLS-PROFESSIONAL

THE BODYGUARD FOR BOOKS
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De BLS-Professional is het nieuwe boeklamineer-
station voor het professioneel en snel lamineren
van boeken. De geïntegreerde schaalverdeling 
voor het instellen van de afmeting van het boek,
de eenvoudige rolklem voor de filmolux beschermfolie
en het effectieve snijsysteem maken de BLS proffesional 
een tijdbesparend en efficiënt werkinstrument. 
Geschikt voor Filmolux beschermfolie
met siliconenpapieren afdekking

Met de zwarte knop bedient u het
blad van de BLS-professional 
waarmee u de afstand voor het 
respectievelijke boekformaat kan
aanpassen en de afstand voor de 
snijkop in kunt stellen.

Meet met behulp van de lineaal de boekrug op
en kies een rol filmolux beschermfolie die 4 cm
groter is. Wij raden een afstand van 2 cm extra
aan iedere zijde van het boek aan te houden.

Reken ook met 2 cm extra afstand voor het invouwen 
van de folie op de boekkaft. De afstand vanaf de snijkop 
tot het boek moet ongeveer 2 cm zijn. Sla het boek open
en leg het in het midden en lees op de schaalverdeling tot 
hoe ver u de Filmolux folie moet afrollen. 

Bevestig de Filmolux rol op de rolhouder. 
Bevestig de rol met de de silliconenpapieren afdekking 
aan de onderzijde. 

Rol de folie uit tot het aangegeven punt.
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Snijd de folie met behulp van de snijkop op maat 

Leg het boek in het midden van de opening.
Houd 2 cm overlap aan beide zijden aan

 

Druk het boek door de opening

Neem het boek met de andere hand aan

Vouw de overlappende randen folie naar binnen.
En klaar is het boek!

Snijd de overlappende folie op alle hoeken schuin af.
Snijd de folie bij de boekrug in een W vorm.

Vouw de overige randen folie naar binnen en druk deze 
stevig aan.


