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 Czas trwania umowy 36 miesięcy

CZYNSZ DZIERŻAWNY  
 Niszczarka personalna Wallner JP826C  35,00 PLN netto
 Niszczarka działowa HSM B24   65,00 PLN netto
 Niszczarka wysokowydajna HSM B34   112,00 PLN netto

WALLNER JP 826C
 Ilość kartek cięcia jednoczesnego 18 kartek 
 Sposób cięcia ścinki  ścinki 3,8 x 40 mm
 Poziom ochrony  DIN 3
 Pojemność worka na Ścinki  35 Litrów

HSM B24
 Ilość kartek cięcia jednoczesnego 14 –16 kartek 
 Sposób cięcia ścinki  4,5 x 30 mm
 Poziom ochrony  DIN 4
 Pojemność worka na ścinki  35 litrów
 Cicha praca zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy
 Możliwość pracy ciągłej
 Szczelina wejściowa z zabezpieczeniem przed przeciążeniem eliminuje

zacięcia papieru
 Wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyjną obsługę urządzenia

HSM B34
 Ilość kartek cięcia jednoczesnego 20 – 22 kartek 
 Sposób cięcia ścinki  4.5 x 30 mm
 Poziom ochrony  DIN 4
 Pojemność worka na ścinki  100 Litrów
 Mocny napęd niszczy cicho i niezawodnie duże ilości danych
 Możliwość pracy ciągłej 
 Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie
 Niszczarka dokumentów najwyższej klasy odznacza się eleganckim wzornictwem, 

zapewnia ochronę danych w otwartej przestrzeni biurowej

DANE
FINANSOWE

DANE
TECHNICZNE

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

NISZCZARKI
JP 826C / HSM B24 / HSM B34

handlowy@biuroinnowacje.pl
Tel.: 22 185 55 25

Sprawne niszczenie dokumentów to bardzo wymagająca czynność w biurze. Aby 

usprawnić Państwa pracę i wdrożyć zalecenia dyrektywy RODO proponujemy 

dzierżawę niszczarek dwóch marek, HSM oraz Wallner. Wybraliśmy 3 modele ze 

względu na ich mocne strony takie jak wydajność, cicha praca i bezpieczeństwo.

Dzierżawimy również urządzenia na okresy 1 miesięczne.
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