
 

Gode fødselsdagstilbud!  
 

se denne email i din browser  
   

 

 

   

 

 

Printech fylder 11 år 

 

Det fejrer vi med fødselsdagspriser på alle Morgana produkter i april 

måned: 

   
 

 

Morgana AutoCreaser Pro 33 

16 bukkestreger pr ark med 1 mm 

afstand 

Perforering på langs og på tværs 

Papirtykkelse fra 80-400 gram 

Max format: 900 mm x 385 mm 

Hastighed op til 8500ark/time 

Normal pris kr. 108.900,- 

Fødselsdags pris kr. 88.995,- 

eller leasing kr. 1.665,- pr måned  
 



 

Morgana DigiFold Pro 

Bukkestreger og fals i en arbejdsgang 

Enkel fals, dobbelt parallel fals, z fals, 

port fals mm 

Max format: 900 mm x 385 mm 

op til 400 gsm 

Hastighed op til 6000 ark/time 

Normal pris kr. 177.300,- 

Fødselsdags pris kr. 139.995,- 

eller leasing kr. 2.618,- pr måned  
 

 

Morgana DIgiFold Pro 385 

Bukkestreger, perforering og fals i en 

arbejdsgang 

450 mm høj kapacitets feeder 

Max format: 385 mm x 700 mm 

Op til 400 gram papir 

Hastighed: op til 6000 ark/time 

Normal pris kr. 249.900,- 

Fødselsdag pris kr. 199.995,- 

eller leasing kr. 3.740,- pr måned  
 



 

Morgana DigiBook 150 PUR 

PUR limbinder - 4 gange stærkere end 

hotmelt 

Patenteret hermetisk lukket PUR 

limtank 

Op til 150 bøger pr time 

Bog størrelse max: 380 mm x 320 mm 

Bog tykkelse: 1 - 50 mm 

Normal pris kr. 225.900,- 

Fødselsdag pris kr. 179.995,- 

eller leasing kr. 3.366,- pr måned  
 

 

Morgana AeroCut One 

Skærer, bukkestreger, perforering i en 

arbejdsgang 

Max format: 370 mm x 520 mm 

Papirtykkelse: 120 - 400 gram 

Hastighed op til 1260 visitkort/time 

fuldautomatisk 

mulighed for Barcode scanner 

Normal pris kr. 189.900,- 

Fødselsdag pris kr. 149.995,- 

eller leasing kr. 2.805,- pr måned  
 



 

Morgana BookletMaker 60 

Håndfødt bookletmaker 

Hæfter og falser 

Op til 88 sider i 80 gram 

Hæfte størrelse fra A4 til A6 

Papirtykkelse fra 60 - 250 gram 

mulighed for tilkøb af Sqaurefolder 

Normal pris kr. 39.900,- 

Fødselsdag pris kr. 31.995,- 

eller leasing kr.598,- pr måned  
 

 

Fødselsdagsprisen gælder ved ordre inden 30. april 2019. Alle priser er excl. moms. 

Leasingprisen løber i 60 måneder og kræver kreditgodkendelse. 
 

  

 

Ring til Printech, 

og gør brug af de gode 

fødselsdagstilbud 

 

  

  



 

 

   

Kontakt os for yderligere 

information og demo 

 

Telefon: 7240 6242 

kontakt@printech.dk 
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