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FELLOWES MODERNISEERT DOCUMENTEN INBINDEN 
Eerste-in-zijn-soort inbindstation verhoogt de productiviteit bij het inbinden van documenten. 

Eén machine. Inbinden. Nieten. Perforeren. 

 

Tilburg, Nederland, 11 december, 2020 - Fellowes, een wereldleider op het gebied van innovatieve 

werkplekoplossingen, lanceert de Lyra™ 3-in-1 inbindstation. Voor werk of school is de veelzijdige Lyra™ geschikt 

voor elke behoefte van inbinden, van boeken tot zakelijke rapporten en alles daartussenin. Het unieke werkstation 

verbetert de productiviteit en eenvoud van het inbinden van documenten door het combineren van inbinden, nieten 

en 2- en 4-gaats perforeren in één enkele machine. 

 

"Lyra ™ is een belangrijke toevoeging aan de volgende generatie zakelijke machines van Fellowes", aldus Johan 

Hereijgers, Fellowes 'Senior Director, Global Market, Work Solutions. “Door het onderscheidende ontwerp zijn de 

drie bindfuncties op een slimme manier gecombineerd, waardoor de werkdag productiever wordt. Het strakke 

uiterlijk  is perfect voor het moderne kantoor van vandaag. " 

 
 

Lyra™ niet moeiteloos tot 30 vel, met behulp van de nietrandgeleider en de gepatenteerde EasyPress™ 

dubbelwerkende nietmachine kies je zelf waar je niet. Fellowes heeft de krachten en ervaring gebundeld om tot 

dit ultieme design te komen, waar de verschillende functies bij elkaar komen. Ideaal voor iedereen die nauwkeurige 

resultaten wil bereiken, met handige ondersteuning van document- en kammeetgidsen. De 2- &4-gaats perforator 

heeft een capaciteit van 30 vel en de bindrug ponst maximaal 20 vel papier per keer en inbinden tot maximaal 300 

vel. 

 

Gemaakt voor gebruik op kantoor, in de klas, in de bibliotheek en meer. Maximaliseer de productiviteit en houdt 

documentproductie op 1 plek met Fellowes Lyra ™ 3-in-1 inbindcentrum. Zie Lyra ™ in actie hier.  

 

https://www.fellowes.com/gb/en/resources/fellowes-introduces/lyra.aspx
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### 

 

 

Over Fellowes Brands: Fellowes Brands is de wereldwijde naam achter papiervernietigers, inbindmachines, 
lamineermachines, snijmachines en ergonomische werkplekoplossingen. Als familiebedrijf dat in 1917 werd 
opgericht, is alles wat de naam Fellowes draagt meer dan alleen een product. Van persoonlijke tot professionele 
papiervernietigers – het is een belofte van kwaliteit, prestaties en klantenservice. Het bedrijf opereert vanuit 18 
locaties over de hele wereld met meer dan 1500 medewerkers. Zie www.fellowes.com voor meer informatie.   

 

http://www.fellowes.com/

