
 

 

 

 

                            
     6071 JM Swalmen / Tel. 0475501485 

 

SELECTIE: GEBRUIK THUISKANTOOR 

Een papiervernietiger geeft een opgeruimd en vertrouwd gevoel… 

Wij hebben voor u een selectie gemaakt. 

 

 

 

 

 POWERSHRED P-25S persoonlijke papiervernietiger / 1 gebruiker (strokensnijder) 

• Basis model, ruimtebesparend, compact ontwerp 

• Elektronische auto-start en terugloopmechanisme 

• Doorvoercapaciteit: 5 pagina’s (70gsm) stroken 7mm 

• Geen paperclips, nietjes, creditcards , CD’s en DVD’s 

• Invoerbreedte: 220mm        

• Bedrijfscyclus: 3 minuten 

• Capaciteit opvangbank: 11 liter 

• Garantie machine 1 jaar, Garantie snijmessen: 1 jaar  

Artikelnummer S-038-341861-1 

• Prijs 28,89 excl. BTW = 34,95 incl. BTW 

 

 

 

 

POWERSHRED 8C Persoonlijke snipper papiervernietiger 

• Voorkom diefstal van uw persoonlijke informatie. Het veiligheidsniveau van deze papiervernietiger is DIN P-4  

• Ideaal voor thuis(kantoor)  

• Vernietigt een A4 vel in snippers van 4x35mm * 

• Vernietigt tot 8 vellen tegelijkertijd  

• Geen paperclips, CD’s en DVD’S. Vernietigd ook nietjes en creditcards. 

• Safety Lock blokkeert de papiervernietiger zodat hij niet per ongeluk 

•  ingeschakeld kan worden  

• Bedrijfscyclus van 3 minuten  

• Invoeropening van 220mm en de doorvoersnelheid is 3 meter per minuut  

• Opvangbak van gaas met een inhoud van 11 liter  

• Afneembare kop voor eenvoudig legen van de opvangbak  

• Garantie machine/messen: 2 jaar / Artikelnummer S-21-353448-1 

• Prijs 66,08 excl. BTW = 79,95 incl. BTW 
 

 

 

 

 



 

 

SELECTIE: PROFESSIONEEL GEBRUIK 

 

POWERSHRED ® LX65 Papierversnipperaar, P4 Cross-Cut snippers, 10 vellen, Zwart   

• Regelmatig gebruik in een thuis- en kantooromgeving 

• Vernietigt 10 vellen per keer in 4x40mm cross-cut snippers  

(DIN-niveau P-4)  

• Gepatenteerde SafeSense®-technologie stopt met versnipperen  

wanneer de handen de invoeropening aanraken  

• Versnippert continu tot 6 minuten, gevolgd door een  

20 minuten durende afkoelperiode  

• 22L opvangbak met afneembare kop  

• Vernietigt ook nietjes, paperclips en creditcards  

• Voor individuele gebruikers 

• Garantie machine 2 jaar / snijmessen 5 jaar / Artikelnummer S-025-370291-1 

• Prijs 106,62 excl. BTW = 129,00 incl. BTW 

 

POWERSHRED® LX85 Cross-Cut Papierversnipperaar, P4 Cross-Cut snippers, 12 vellen, Zwart   

• Ideaal voor veelvuldig gebruik in een klein kantoor of thuiskantoor  

• Versnippert 12 vellen per keer in 4x40mm cross-cut snippers  

(DIN-niveau P-4)  

• Gepatenteerde SafeSense®-technologie stopt met versnipperen  

wanneer de handen de invoeropening aanraken  

• Bedrijfscyclus van 20 minuten - perfect voor het versnipperen 

van grotere volumes.  

• 19 liter opvangbak voor het handig afvoeren van versnipperd papier  

• Vernietigt ook nietjes, paperclips en creditcards 

• Voor individuele gebruikers 

• Garantie machine 2 jaar / snijmessen 5 jaar / Artikelnummer S-029.8-370294-1 

• Prijs 147,95 excl. BTW = 179,00 incl. BTW 

POWERSHRED  LX221 Papiervernietiger, P5 Micro-Cut, 30 L, Wit   

• De nieuwe generatie papierversnipperaars bieden een  

ongeëvenaarde productiviteit en 100% Jam Proof prestaties 

• Intellibar™ responsieve technologie geeft real-time feedback  

voor maximale prestaties - en voorkomt storingen door aan te geven  

wanneer de capaciteit van de opvangbak en aantal vel nadert,  

of wanneer de maximale looptijd bijna is bereikt 

• Safesense® Technologie biedt meer gemoedsrust in thuisomgevingen  

en de slaapstand schakelt de machine automatisch uit na een periode van inactiviteit 

• Micro-cut versnippert elk A4 vel in meer dan 2000 snippers (2x12mm P-5) 

• Vernietigt tot 20 vel en heeft een 30 liter uitneembare opvangbak 

• Vernietigd ook nietjes, paperclips en creditcards. 

• Garantie machine 2 jaar / snijmessen 5 jaar / Artikelnummer S-021-366745-1 

• Prijs 450,41 excl. BTW =  545,00 incl. BTW 

 Olie voor papiervernietiger fles 

 Regelmatig olie verlengd de levensduur van de machine 

 Artikelnummer S035-737233-1 

 Prijs  16.49 exclusief BTW = 19,95 inclusief BTW   

 Olievellen t.b.v. papiervernietiger ( geen geknoei!). 

 Regelmatig olievellen verlengd de levensduur van de machine 

 Per 18 vel, artikelnummer 034-741346-1 

 Prijs 23,10 excl. BTW = 27,95 incl. BTW 


