Nazwa

Kategoria

Podkategoria

Niszczarka
biznes premium
- EBA 2127 C / 2
x 15 mm

Niszczarki

Niszczarki EBA

Niszczarka biznesowa przeznaczona dla dużego zespołu pracowników jako niszczarka centralna. Safety Protection System – jako
“zapora ochronna” oraz EASY_SWITCH – wielofunkcyjny, podświetlany przełącznik trybu pracy. Automatyczny rewers przy
zacięciu papieru. Magnetyczna ochrona zamknięcia drzwi, podwójne zabezpieczenie silnika. Tryb pracy oszczędzający energię,
automatyczny START/STOP sterowany fotokomórką. Jednofazowy, prawie bezgłośny silnik 580 W i oczywiście szafka z płyty
meblowej na kółkach.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

EBA2127C2

4018351116802

3989,00 zł

Niszczarka
biznes premium
- EBA 2127 C / 4
x 40 mm

Niszczarki

Cena brutto

4906,47 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki EBA

Niszczarka biznesowa przeznaczona dla dużego zespołu pracowników jako niszczarka centralna. Safety Protection System – jako
“zapora ochronna” oraz EASY_SWITCH – wielofunkcyjny, podświetlany przełącznik trybu pracy. Automatyczny rewers przy
zacięciu papieru. Magnetyczna ochrona zamknięcia drzwi, podwójne zabezpieczenie silnika. Tryb pracy oszczędzający energię,
automatyczny START/STOP sterowany fotokomórką. Jednofazowy, prawie bezgłośny silnik 580 W i oczywiście szafka z płyty
meblowej na kółkach.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

EBA2127C4

4018351116826

3989,00 zł

Niszczarka
biznes premium
- EBA 2127 S / 4
mm

Niszczarki

Cena brutto

4906,47 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki EBA

Niszczarka biznesowa przeznaczona dla dużego zespołu pracowników jako niszczarka centralna. Safety Protection System – jako
“zapora ochronna” oraz EASY_SWITCH – wielofunkcyjny, podświetlany przełącznik trybu pracy. Automatyczny rewers przy
zacięciu papieru. Magnetyczna ochrona zamknięcia drzwi, podwójne zabezpieczenie silnika. Tryb pracy oszczędzający energię,
automatyczny START/STOP sterowany fotokomórką. Jednofazowy, prawie bezgłośny silnik 580 W i oczywiście szafka z płyty
meblowej na kółkach.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

EBA2127S

4018351116703

3569,00 zł

Niszczarka
biznes premium
- IDEAL 2503 / 4
mm

Niszczarki

Cena brutto

4389,87 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Niszczarka biznesowa przeznaczona dla dużego zespołu pracowników jako niszczarka centralna. Safety Protection System – jako
“zapora ochronna” oraz EASY_SWITCH – wielofunkcyjny, podświetlany przełącznik trybu pracy. Automatyczny rewers przy
zacięciu papieru. Magnetyczna ochrona zamknięcia drzwi, podwójne zabezpieczenie silnika. Tryb pracy oszczędzający energię,
automatyczny START/STOP sterowany fotokomórką. Jednofazowy, prawie bezgłośny silnik 580 W i oczywiście szafka z płyty
meblowej na kółkach.
UWAGA!
Niszczarki 2503 i 2503 CC *w wersji *4 × 40 mm niszczą płyty CD/DVD!

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. “Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID25034

4019364576119

3569,00 zł

Cena brutto

4389,87 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarka
biznes premium
- IDEAL 2503 CC
/ 2 x 15 mm

Niszczarki

Niszczarki IDEAL

Niszczarka biznesowa przeznaczona dla dużego zespołu pracowników jako niszczarka centralna. Safety Protection System – jako
“zapora ochronna” oraz EASY_SWITCH – wielofunkcyjny, podświetlany przełącznik trybu pracy. Automatyczny rewers przy
zacięciu papieru. Magnetyczna ochrona zamknięcia drzwi, podwójne zabezpieczenie silnika. Tryb pracy oszczędzający energię,
automatyczny START/STOP sterowany fotokomórką. Jednofazowy, prawie bezgłośny silnik 580 W i oczywiście szafka z płyty
meblowej na kółkach.
UWAGA!
Niszczarki 2503 i 2503 CC *w wersji *4 × 40 mm niszczą płyty CD/DVD!

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. “Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2503CC2

4019364578113

3989,00 zł

Niszczarka
biznes premium
- IDEAL 2503 CC
/ 4 x 40 mm

Niszczarki

Cena brutto

4906,47 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Niszczarka biznesowa przeznaczona dla dużego zespołu pracowników jako niszczarka centralna. Safety Protection System – jako
“zapora ochronna” oraz EASY_SWITCH – wielofunkcyjny, podświetlany przełącznik trybu pracy. Automatyczny rewers przy
zacięciu papieru. Magnetyczna ochrona zamknięcia drzwi, podwójne zabezpieczenie silnika. Tryb pracy oszczędzający energię,
automatyczny START/STOP sterowany fotokomórką. Jednofazowy, prawie bezgłośny silnik 580 W i oczywiście szafka z płyty
meblowej na kółkach.
UWAGA!
Niszczarki 2503 i 2503 CC *w wersji *4 × 40 mm niszczą płyty CD/DVD!

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. “Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2503CC4

4019364579110

3989,00 zł

Niszczarka
biznes premium
- IDEAL 2604 / 4
mm

Niszczarki

Cena brutto

4906,47 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Linia profesjonalnych niszczarek biurowych, przeznaczonych dla pracy ciągłej dla zespołu pracowników. Wyposażone w mocny
silnik (640 W) i szafki meblowe o dużej pojemności (125 l) na kółkach. Bezpieczeństwo i komfort pracy zapewniają SPS,
EASY_SWITCH i ECC – optyczny wskaźnik obciążenia silnika. Dostępne w wersji paskowej (materiały wewnętrzne), paskowoodcinkowej (materiały poufne i tajne) oraz supermicrocut (mikrościnki) – najwyższy na świecie stopień tajności (dokumenty
tajne specjalnego znaczenia).

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID26044

4019364601118

4960,00 zł

Niszczarka
biznes premium
- IDEAL 2604 CC
/ 2 x 15 mm

Niszczarki

Cena brutto

6100,80 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Linia profesjonalnych niszczarek biurowych, przeznaczonych dla pracy ciągłej dla zespołu pracowników. Wyposażone w mocny
silnik (640 W) i szafki meblowe o dużej pojemności (125 l) na kółkach. Bezpieczeństwo i komfort pracy zapewniają SPS,
EASY_SWITCH i ECC – optyczny wskaźnik obciążenia silnika. Dostępne w wersji paskowej (materiały wewnętrzne), paskowoodcinkowej (materiały poufne i tajne) oraz supermicrocut (mikrościnki) – najwyższy na świecie stopień tajności (dokumenty
tajne specjalnego znaczenia).

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2604CC2

4019364601217

5537,00 zł

Niszczarka
biznes premium
- IDEAL 2604 CC
/ 4 x 40 mm

Niszczarki

Cena brutto

6810,51 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Linia profesjonalnych niszczarek biurowych, przeznaczonych dla pracy ciągłej dla zespołu pracowników. Wyposażone w mocny
silnik (640 W) i szafki meblowe o dużej pojemności (125 l) na kółkach. Bezpieczeństwo i komfort pracy zapewniają SPS,
EASY_SWITCH i ECC – optyczny wskaźnik obciążenia silnika. Dostępne w wersji paskowej (materiały wewnętrzne), paskowoodcinkowej (materiały poufne i tajne) oraz supermicrocut (mikrościnki) – najwyższy na świecie stopień tajności (dokumenty
tajne specjalnego znaczenia).

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2604CC4

4019364601316

5537,00 zł

Niszczarka
biznes premium
- IDEAL 2604 MC
/ 0,8 x 12 mm

Niszczarki

Cena brutto

6810,51 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Linia profesjonalnych niszczarek biurowych, przeznaczonych dla pracy ciągłej dla zespołu pracowników. Wyposażone w mocny
silnik (640 W) i szafki meblowe o dużej pojemności (125 l) na kółkach. Bezpieczeństwo i komfort pracy zapewniają SPS,
EASY_SWITCH i ECC – optyczny wskaźnik obciążenia silnika. Dostępne w wersji paskowej (materiały wewnętrzne), paskowoodcinkowej (materiały poufne i tajne) oraz supermicrocut (mikrościnki) – najwyższy na świecie stopień tajności (dokumenty
tajne specjalnego znaczenia).

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2604MC

4019364601354

7239,00 zł

Niszczarka
biznes premium
- IDEAL 2604
SMC / 0,8 x 5
mm

Niszczarki

Cena brutto

8903,97 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Linia profesjonalnych niszczarek biurowych, przeznaczonych dla pracy ciągłej dla zespołu pracowników. Wyposażone w mocny
silnik (640 W) i szafki meblowe o dużej pojemności (125 l) na kółkach. Bezpieczeństwo i komfort pracy zapewniają SPS,
EASY_SWITCH i ECC – optyczny wskaźnik obciążenia silnika. Dostępne w wersji paskowej (materiały wewnętrzne), paskowoodcinkowej (materiały poufne i tajne) oraz supermicrocut (mikrościnki) – najwyższy na świecie stopień tajności (dokumenty
tajne specjalnego znaczenia).

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2604SMC

4019364601415

8397,00 zł

Cena brutto

10328,31 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarka
biznes premium
- IDEAL 3104 / 4
mm

Niszczarki

Niszczarki IDEAL

Bardzo wydajne niszczarki biurowe do formatu A3 zapewniające bezpieczeństwo i komfort pracy. Safety Protection System,
wielofunkcyjny przełącznik EASY_SWITCH oraz optyczny wskaźnik obciążenia silnika (ECC) powodują, że urządzenia te
gwarantują profesjonalizm w połączeniu z wygodą użytkowania. Dostępne w wersji paskowej oraz paskowo-odcinkowej.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID31044

4019364619250

5559,00 zł

Niszczarka
biznes premium
- IDEAL 3104 CC
/ 2 x 15 mm

Niszczarki

Cena brutto

6837,57 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Bardzo wydajne niszczarki biurowe do formatu A3 zapewniające bezpieczeństwo i komfort pracy. Safety Protection System,
wielofunkcyjny przełącznik EASY_SWITCH oraz optyczny wskaźnik obciążenia silnika (ECC) powodują, że urządzenia te
gwarantują profesjonalizm w połączeniu z wygodą użytkowania. Dostępne w wersji paskowej oraz paskowo-odcinkowej.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID3104CC2

4019364619267

9169,00 zł

Niszczarka
biznes premium
- IDEAL 3104 CC
/ 4 x 40 mm

Niszczarki

Cena brutto

11277,87 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Bardzo wydajne niszczarki biurowe do formatu A3 zapewniające bezpieczeństwo i komfort pracy. Safety Protection System,
wielofunkcyjny przełącznik EASY_SWITCH oraz optyczny wskaźnik obciążenia silnika (ECC) powodują, że urządzenia te
gwarantują profesjonalizm w połączeniu z wygodą użytkowania. Dostępne w wersji paskowej oraz paskowo-odcinkowej.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID3104CC4

4019364619274

6090,00 zł

Niszczarka
biznes premium
- IDEAL 3104
SMC / 0,8 x 5
mm

Niszczarki

Cena brutto

7490,70 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Bardzo wydajne niszczarki biurowe do formatu A3 zapewniające bezpieczeństwo i komfort pracy. Safety Protection System,
wielofunkcyjny przełącznik EASY_SWITCH oraz optyczny wskaźnik obciążenia silnika (ECC) powodują, że urządzenia te
gwarantują profesjonalizm w połączeniu z wygodą użytkowania. Dostępne w wersji paskowej oraz paskowo-odcinkowej.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID3104SMC

4019364619267

9161,85 zł

Niszczarka
biznes premium
- IDEAL 3105 CC
/ 2 x 15 mm

Niszczarki

Cena brutto

11269,08 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Niszczarki specjalistyczne przeznaczone do niszczenia wydruków komputerowych i innych dokumentów do formatu A3.
Wyposażone w optyczny wskaźnik obciążenia silnika – ELECTRONIC CAPACITY CONTROL oraz automatyczne smarowanie noży
tnących – AUTOMATIC OIL INJECTION!

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID3105CC2

4019364619410

15180,00 zł

Niszczarka

Niszczarki

Niszczarki IDEAL

Cena brutto

18671,40 zł

Ilość w opak.

1

biznes premium
- IDEAL 3105 CC
/ 4 x 40 mm
Niszczarki specjalistyczne przeznaczone do niszczenia wydruków komputerowych i innych dokumentów do formatu A3.
Wyposażone w optyczny wskaźnik obciążenia silnika – ELECTRONIC CAPACITY CONTROL oraz automatyczne smarowanie noży
tnących – AUTOMATIC OIL INJECTION!

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID3105CC4

4019364619519

15180,00 zł

Niszczarka
biznes premium
- IDEAL 3105
SMC / 0,8 x 5
mm

Niszczarki

Cena brutto

18671,40 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Niszczarki specjalistyczne przeznaczone do niszczenia wydruków komputerowych i innych dokumentów do formatu A3.
Wyposażone w optyczny wskaźnik obciążenia silnika – ELECTRONIC CAPACITY CONTROL oraz automatyczne smarowanie noży
tnących – AUTOMATIC OIL INJECTION!

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID3105SMC

4019364619618

23930,00 zł

Niszczarka
biznes premium
- IDEAL 3804 / 6
mm

Niszczarki

Cena brutto

29433,90 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Niszczarki specjalistyczne przeznaczone do niszczenia dokumentów o szerokości do 400 mm. Wyposażone w mocny silnik (640
W) przystosowany do pracy ciągłej. Dostępne w wersji tnącej w systemie paskowym oraz paskowo-odcinkowym. Niszczą płyty
CD i DVD. Nowością w tej klasie urządzeń jest zastosowanie systemu Twin Drive – minimalizującego drgania w zespole
napędowym niszczarki.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID3804

4019364647116

7469,00 zł

Niszczarka
biznes premium
- IDEAL 3804 CC
/ 2 x 15 mm

Niszczarki

Cena brutto

9186,87 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Niszczarki specjalistyczne przeznaczone do niszczenia dokumentów o szerokości do 400 mm. Wyposażone w mocny silnik (640
W) przystosowany do pracy ciągłej. Dostępne w wersji tnącej w systemie paskowym oraz paskowo-odcinkowym. Niszczą płyty
CD i DVD. Nowością w tej klasie urządzeń jest zastosowanie systemu Twin Drive – minimalizującego drgania w zespole
napędowym niszczarki.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID3804CC2

4019364647512

8799,00 zł

Niszczarka
biznes premium
- IDEAL 3804 CC
/ 4 x 40 mm

Niszczarki

Cena brutto

10822,77 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Niszczarki specjalistyczne przeznaczone do niszczenia dokumentów o szerokości do 400 mm. Wyposażone w mocny silnik (640
W) przystosowany do pracy ciągłej. Dostępne w wersji tnącej w systemie paskowym oraz paskowo-odcinkowym. Niszczą płyty
CD i DVD. Nowością w tej klasie urządzeń jest zastosowanie systemu Twin Drive – minimalizującego drgania w zespole
napędowym niszczarki.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID3804CC4

4019364647611

8799,00 zł

Niszczarka

Niszczarki

Niszczarki IDEAL

Cena brutto

10822,77 zł

Ilość w opak.

1

biznes premium
- IDEAL 4002 / 6
mm
Niszczarki specjalistyczne przeznaczone do niszczenia wydruków komputerowych i innych dokumentów o szerokości do 400
mm. Dostępne w wersji tnącej w systemie paskowym (materiały wewnętrzne) i paskowo-odcinkowym (materiały poufne i tajne).
Odporne na zszywki i spinacze biurowe.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID40026

4019364656217

8169,00 zł

Niszczarka
biznes premium
- IDEAL 4002 CC
/ 2 x 15 mm

Niszczarki

Cena brutto

10047,87 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Niszczarki specjalistyczne przeznaczone do niszczenia wydruków komputerowych i innych dokumentów o szerokości do 400
mm. Dostępne w wersji tnącej w systemie paskowym (materiały wewnętrzne) i paskowo-odcinkowym (materiały poufne i tajne).
Odporne na zszywki i spinacze biurowe.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID4002CC2

4019364656514

9359,00 zł

Niszczarka
biznes premium
- IDEAL 4002 CC
/ 4 x 40 mm

Niszczarki

Cena brutto

11511,57 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Niszczarki specjalistyczne przeznaczone do niszczenia wydruków komputerowych i innych dokumentów o szerokości do 400
mm. Dostępne w wersji tnącej w systemie paskowym (materiały wewnętrzne) i paskowo-odcinkowym (materiały poufne i tajne).
Odporne na zszywki i spinacze biurowe.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID4002CC4

4019364656613

9359,00 zł

Niszczarka
biznes premium
- IDEAL 4005 / 6
mm

Niszczarki

Cena brutto

11511,57 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Innowacyjna, bardzo wydajna niszczarka biurowa z dużym pojemnikiem na ścinki. Cechuje ją doskonałe wykonanie i duża moc.
Posiada wszystkie systemy zabezpieczeń i automatyczne oliwienie noży tnących.
przypadku przepełnienia kosza na ścinki.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID40056

4019364681110

14910,00 zł

Niszczarka
biznes premium
- IDEAL 4005 CC
/ 2 x 15 mm

Niszczarki

Cena brutto

18339,30 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Innowacyjna, bardzo wydajna niszczarka biurowa z dużym pojemnikiem na ścinki. Cechuje ją doskonałe wykonanie i duża moc.
Posiada wszystkie systemy zabezpieczeń i automatyczne oliwienie noży tnących.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID4005CC2

4019364682117

16049,00 zł

Niszczarka

Niszczarki

Niszczarki IDEAL

Cena brutto

19740,27 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

biznes premium
- IDEAL 4005 CC
/ 4 x 40 mm
Innowacyjna, bardzo wydajna niszczarka biurowa z dużym pojemnikiem na ścinki. Cechuje ją doskonałe wykonanie i duża moc.
Posiada wszystkie systemy zabezpieczeń i automatyczne oliwienie noży tnących.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID4005CC4

4019364683114

16049,00 zł

Niszczarka
biznes premium
- IDEAL 4005 MC
/ 0,8 x 12 mm

Niszczarki

Cena brutto

19740,27 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Innowacyjna, bardzo wydajna niszczarka biurowa z dużym pojemnikiem na ścinki. Cechuje ją doskonałe wykonanie i duża moc.
Posiada wszystkie systemy zabezpieczeń i automatyczne oliwienie noży tnących.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID4005MC

4019364684111

21220,00 zł

Niszczarka
biznes premium
- IDEAL 4005
SMC / 0,8 x 5
mm

Niszczarki

Cena brutto

26100,60 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Innowacyjna, bardzo wydajna niszczarka biurowa z dużym pojemnikiem na ścinki. Cechuje ją doskonałe wykonanie i duża moc.
Posiada wszystkie systemy zabezpieczeń i automatyczne oliwienie noży tnących.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID4005SMC

4019364684517

25340,00 zł

Niszczarka
biznes premium
z automatyczną
olejarką - IDEAL
2604 Oil CC / 2 x
15 mm

Niszczarki

Cena brutto

31168,20 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Linia profesjonalnych niszczarek biurowych, przeznaczonych dla pracy ciągłej dla zespołu pracowników. Wyposażone w mocny
silnik (640 W) i szafki meblowe o dużej pojemności (125 l) na kółkach. Bezpieczeństwo i komfort pracy zapewniają SPS,
EASY_SWITCH i ECC – optyczny wskaźnik obciążenia silnika. Dostępne w wersji paskowej (materiały wewnętrzne), paskowoodcinkowej (materiały poufne i tajne) oraz supermicrocut (mikrościnki) – najwyższy na świecie stopień tajności (dokumenty
tajne specjalnego znaczenia). Wersja urządzenia z automatycznym układem wtrysku oleju, który smaruje wały tnące podczas
rozdrabniania i gwarantuje stale wysoką wydajność.
W zestawie z niszczarką 1 litr oleju.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru oraz pokazuje poziom
automatycznego smarowania noży tnących.

Automatyczne smarowanie noży
Za pomocą specjalnego oleju smarowane są noże tnące co zapewnia wysoką wydajność niszczenia dokumentów.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2604CC2WO

4019364601613

6119,00 zł

Niszczarka
biznes premium
z automatyczną
olejarką - IDEAL
2604 Oil CC / 4 x
40 mm

Niszczarki

Cena brutto

7526,37 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Linia profesjonalnych niszczarek biurowych, przeznaczonych dla pracy ciągłej dla zespołu pracowników. Wyposażone w mocny
silnik (640 W) i szafki meblowe o dużej pojemności (125 l) na kółkach. Bezpieczeństwo i komfort pracy zapewniają SPS,
EASY_SWITCH i ECC – optyczny wskaźnik obciążenia silnika. Dostępne w wersji paskowej (materiały wewnętrzne), paskowoodcinkowej (materiały poufne i tajne) oraz supermicrocut (mikrościnki) – najwyższy na świecie stopień tajności (dokumenty
tajne specjalnego znaczenia). Wersja urządzenia z automatycznym układem wtrysku oleju, który smaruje wały tnące podczas
rozdrabniania i gwarantuje stale wysoką wydajność.
W zestawie z niszczarką 1 litr oleju.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru oraz pokazuje poziom
automatycznego smarowania noży tnących.

Automatyczne smarowanie noży
Za pomocą specjalnego oleju smarowane są noże tnące co zapewnia wysoką wydajność niszczenia dokumentów.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2604CC4WO

4019364601712

6119,00 zł

Niszczarka
biznes premium
z automatyczną
olejarką - IDEAL
2604 Oil MC / 0,8
x 12 mm

Niszczarki

Cena brutto

7526,37 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Linia profesjonalnych niszczarek biurowych, przeznaczonych dla pracy ciągłej dla zespołu pracowników. Wyposażone w mocny
silnik (640 W) i szafki meblowe o dużej pojemności (125 l) na kółkach. Bezpieczeństwo i komfort pracy zapewniają SPS,
EASY_SWITCH i ECC – optyczny wskaźnik obciążenia silnika. Dostępne w wersji paskowej (materiały wewnętrzne), paskowoodcinkowej (materiały poufne i tajne) oraz supermicrocut (mikrościnki) – najwyższy na świecie stopień tajności (dokumenty
tajne specjalnego znaczenia). Wersja urządzenia z automatycznym układem wtrysku oleju, który smaruje wały tnące podczas
rozdrabniania i gwarantuje stale wysoką wydajność.
W zestawie z niszczarką 1 litr oleju.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru oraz pokazuje poziom
automatycznego smarowania noży tnących.

Automatyczne smarowanie noży
Za pomocą specjalnego oleju smarowane są noże tnące co zapewnia wysoką wydajność niszczenia dokumentów.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2604MCWO

4019364601750

7770,00 zł

Niszczarka
biznes premium
z automatyczną
olejarką - IDEAL
2604 Oil MC / 0,8
x 5 mm

Niszczarki

Cena brutto

9557,10 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Linia profesjonalnych niszczarek biurowych, przeznaczonych dla pracy ciągłej dla zespołu pracowników. Wyposażone w mocny
silnik (640 W) i szafki meblowe o dużej pojemności (125 l) na kółkach. Bezpieczeństwo i komfort pracy zapewniają SPS,
EASY_SWITCH i ECC – optyczny wskaźnik obciążenia silnika. Dostępne w wersji paskowej (materiały wewnętrzne), paskowoodcinkowej (materiały poufne i tajne) oraz supermicrocut (mikrościnki) – najwyższy na świecie stopień tajności (dokumenty
tajne specjalnego znaczenia). Wersja urządzenia z automatycznym układem wtrysku oleju, który smaruje wały tnące podczas
rozdrabniania i gwarantuje stale wysoką wydajność.
W zestawie z niszczarką 1 litr oleju.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru oraz pokazuje poziom
automatycznego smarowania noży tnących.

Automatyczne smarowanie noży
Za pomocą specjalnego oleju smarowane są noże tnące co zapewnia wysoką wydajność niszczenia dokumentów.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2604SMCWO

4019364601811

8959,00 zł

Niszczarka
biznes premium
z automatyczną
olejarką - IDEAL
3104 Oil CC / 2 x
15 mm

Niszczarki

Cena brutto

11019,57 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Bardzo wydajne niszczarki biurowe do formatu A3 zapewniające bezpieczeństwo i komfort pracy. Safety Protection System,
wielofunkcyjny przełącznik EASY_SWITCH oraz optyczny wskaźnik obciążenia silnika (ECC) powodują, że urządzenia te
gwarantują profesjonalizm w połączeniu z wygodą użytkowania. Dostępne w wersji paskowej oraz paskowo-odcinkowej.
W zestawie z niszczarką 1 litr oleju.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru oraz pokazuje poziom
automatycznego smarowania noży tnących.

Automatyczne smarowanie noży
Za pomocą specjalnego oleju smarowane są noże tnące co zapewnia wysoką wydajność niszczenia dokumentów.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID3104CC2WO

4019364619717

6590,00 zł

Niszczarka
biznes premium
z automatyczną
olejarką - IDEAL
3104 Oil CC / 4 x
40 mm

Niszczarki

Cena brutto

8105,70 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Bardzo wydajne niszczarki biurowe do formatu A3 zapewniające bezpieczeństwo i komfort pracy. Safety Protection System,
wielofunkcyjny przełącznik EASY_SWITCH oraz optyczny wskaźnik obciążenia silnika (ECC) powodują, że urządzenia te
gwarantują profesjonalizm w połączeniu z wygodą użytkowania. Dostępne w wersji paskowej oraz paskowo-odcinkowej. Wersja
urządzenia z automatycznym układem wtrysku oleju, który smaruje wały tnące podczas rozdrabniania i gwarantuje stale
wysoką wydajność.

W zestawie z niszczarką 1 litr oleju.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru oraz pokazuje poziom
automatycznego smarowania noży tnących.

Automatyczne smarowanie noży
Za pomocą specjalnego oleju smarowane są noże tnące co zapewnia wysoką wydajność niszczenia dokumentów.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID3104CC4WO

4019364619700

6590,00 zł

Niszczarka
biznes premium
z automatyczną
olejarką - IDEAL
3104 Oil SMC /
0,8 x 5 mm

Niszczarki

Cena brutto

8105,70 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Bardzo wydajne niszczarki biurowe do formatu A3 zapewniające bezpieczeństwo i komfort pracy. Safety Protection System,
wielofunkcyjny przełącznik EASY_SWITCH oraz optyczny wskaźnik obciążenia silnika (ECC) powodują, że urządzenia te
gwarantują profesjonalizm w połączeniu z wygodą użytkowania. Dostępne w wersji paskowej oraz paskowo-odcinkowej. Wersja
urządzenia z automatycznym układem wtrysku oleju, który smaruje wały tnące podczas rozdrabniania i gwarantuje stale
wysoką wydajność.
W zestawie z niszczarką 1 litr oleju.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru oraz pokazuje poziom
automatycznego smarowania noży tnących.

Automatyczne smarowanie noży
Za pomocą specjalnego oleju smarowane są noże tnące co zapewnia wysoką wydajność niszczenia dokumentów.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID3104SMCWO

4019364619731

9629,00 zł

Niszczarka
biznes premium

Niszczarki

Niszczarki IDEAL

Cena brutto

11843,67 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

z automatyczną
olejarką - IDEAL
4002 Oil CC / 2 x
15 mm
Niszczarki specjalistyczne przeznaczone do niszczenia wydruków komputerowych i innych dokumentów o szerokości do 400
mm. Dostępne w wersji tnącej w systemie paskowym (materiały wewnętrzne) i paskowo-odcinkowym (materiały poufne i tajne).
Odporne na zszywki i spinacze biurowe.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru oraz pokazuje poziom
automatycznego smarowania noży tnących.

Automatyczne smarowanie noży
Za pomocą specjalnego oleju smarowane są noże tnące co zapewnia wysoką wydajność niszczenia dokumentów.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID4002CC2WO

4019364656521

10030,00 zł

Niszczarka
biznes premium
z automatyczną
olejarką - IDEAL
4002 Oil CC / 4 x
40 mm

Niszczarki

Cena brutto

12336,90 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Niszczarki specjalistyczne przeznaczone do niszczenia wydruków komputerowych i innych dokumentów o szerokości do 400
mm. Dostępne w wersji tnącej w systemie paskowym (materiały wewnętrzne) i paskowo-odcinkowym (materiały poufne i tajne).
Odporne na zszywki i spinacze biurowe.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane

największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Uwaga: dożywotnia gwarancja nie dotyczy modeli micro cut (MC) oraz super micro cut (SMC).

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Komponenty najwyższej jakości
Niemiecka jakość w każdym detalu: szafka z regulowanymi metalowymi zawiasami oraz wysokiej jakości kółka skrętne.

Opatentowana klapka bezpieczeństwa
Wyjątkowo bezpieczna: elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie podawczej, która zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu np. palców czy krawatu lub innych przedmiotów do urządzenia.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

ECC

– Electronic capacity control

Elektroniczny wskaźnik informuje o aktualnym stopniu obciążenia urządzenia, aby uniknąć zacięć papieru oraz pokazuje poziom
automatycznego smarowania noży tnących.

Automatyczne smarowanie noży
Za pomocą specjalnego oleju smarowane są noże tnące co zapewnia wysoką wydajność niszczenia dokumentów.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

--Niszczarka
biznesowa IDEAL 2445 SMC
/ 0,8 x 5 mm

ID4002CC4WO
Niszczarki

4019364656620

10030,00 zł

12336,90 zł

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Bardzo mocna biznesowa niszczarka dokumentów z funkcją SSC – Smart Shred Control, która zapobiega zacięciu papieru.
Posiada mocny silnik o mocy 580 W.
UWAGA!
Niszczarki 2445 i 2445 CC w wersji 4 × 40 mm niszczą płyty CD/DVD!

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Większe bezpieczeństwo
Klapka bezpieczeństwa znajdująca się przy wlocie szczeliny podawczej jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, który
chroni palce i zabezpiecza przed wciągnięciem niepożądanych obiektów takich jak np. krawat czy inne części garderoby.

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

SSC

– inteligentna kontrola niszczenia

Uśmiechnij się ;) teraz niszczenie odbywa się bez zacięć papieru! Uśmiechnięta buźka informuje Cię o ilości podawanych
dokumentów, jeśli świeci na zielono, wszystko jest w porządku. Jeśli buźka miga oznacza to, że ilość papieru jest zbyt duża
i urządzenie jest za bardzo obciążone.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2445SMC

4019364546617

5250,00 zł

Niszczarka
biznesowa OPUS CS 2208
AF / 4 x 30 mm

Niszczarki

Cena brutto

6457,50 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki OPUS

Niszczarka tnąca w systemie paskowo-odcinkowym ''cross-cut''. Przeznaczona do niszczenia dokumentów poufnych. Nowością
jest wyposażenie w specjalny automatyczny podajnik papieru (o pojemności 60 pojedynczych kartek), który znacząco podnosi
komfort obsługi i skraca czas pracy (nie nadaje się do niszczenia składanek komputerowych). Bardzo cicha i wydajna w
użytkowaniu. Odporna na zszywki. Niszczy karty kredytowe i płyty CD/DVD.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

CS2208AF

5903868510313

1139,00 zł

Niszczarka
biznesowa OPUS CS 2208
CD / 2 x 12 mm

Niszczarki

Cena brutto

1400,97 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki OPUS

Nowoczesna niszczarka tnąca w systemie paskowo-odcinkowym (cross-cut). Przeznaczona do niszczenia dokumentów poufnych
i tajnych. Niszczarka posiada specjalną szczelinę do niszczenia płyt CD i kart kredytowych oraz posiada osobny pojemnik na
płyty CD o pojemności 3 litrów.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

CS2208CD

5903868510375

899,00 zł

1105,77 zł

Niszczarka
biznesowa OPUS CS 2418
CD / 4 x 45 mm

Niszczarki

Ilość w opak.

1

Niszczarki OPUS

Zawsze “uśmiechnięta” i gotowa do pracy uniwersalna niszczarka tnąca w systemie paskowo-odcinkowym (cross-cut).
Przeznaczona do średnich biur. Posiada osobną szczelinę służącą do niszczenia płyt CD, kart plastikowych i dyskietek.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

CS2418CD

5903868510269

1459,00 zł

Niszczarka
biznesowa OPUS TS 2215
CD / 4 x 38 mm

Niszczarki

Cena brutto

1794,57 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki OPUS

Niszczarka tnąca w systemie paskowo-odcinkowym (4 stopień tajności według normy DIN 66399). Posiada osobną szczelinę do
niszczenia płyt CD lub kart kredytowych. Wygodny w użytkowaniu, wysuwany kosz na ścinki, kółka, dodatkowy pojemnik na
pocięte płyty CD oraz diody sygnalizujące aktualny tryb pracy. Przeznaczona dla biur średniej wielkości.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

TS2215CD

5903868510405

939,00 zł

1154,97 zł

Niszczarka
biznesowa OPUS TS 2222
CD / 3,9 x 44 mm

Niszczarki

Ilość w opak.

1

Niszczarki OPUS

Niszczarka przybiurkowa cross-cut. System paskowo-odcinkowy zapewnia wyższy stopień tajności i kilkakrotnie mniejszą
objętość ścinków. Niszczarka posiada specjalną szczelinę do niszczenia płyt CD lub kart kredytowych!
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

TS2222CD

5903868510429

1149,00 zł

Niszczarka
biznesowa OPUS TSW 2215
CD / 4 x 38 mm

Niszczarki

Niszczarki OPUS

Cena brutto

1413,27 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarka tnąca w systemie paskowo-odcinkowym (4 stopień tajności według normy DIN 66399). Posiada osobną szczelinę do
niszczenia płyt CD lub kart kredytowych. Wygodny w użytkowaniu, wysuwany kosz na ścinki z dodatkowym pojemnikiem na
płyty CD oraz karty kredytowe, kółka, diody sygnalizujące aktualny tryb pracy. Przeznaczona dla biur średniej wielkości.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

TSW2215CD

5903868510450

859,00 zł

1056,57 zł

Niszczarka
biznesowa OPUS VS 2000
CA / 4 x 35 mm

Niszczarki

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki OPUS

Wydajna, biznesowa niszczarka tnąca w systemie paskowo-odcinkowym (cross-cut). Wyposażona w wyświetlacz LCD.
Przeznaczona do średniego biura. Niszczy karty kredytowe, płyty CD i DVD. Posiada łatwy do opróżnienia, wysuwany pojemnik
na ścinki. Odporna jest na zszywki i spinacze biurowe.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

VS2000CA

5903868510306

1690,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa EBA 1125 C / 2 x
15 mm

Niszczarki

Cena brutto

2078,70 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki EBA

Nowoczesna, przybiurkowa niszczarka biznesowa z osobną szczeliną podawczą i zespołem tnącym przeznaczonym do
niszczenia płyt CD/DVD. Wyposażona w wysuwany pojemnik z przezroczystym oknem umożliwiającym stałą kontrolę ścinków i
dwoma osobnymi komorami na resztki papieru i płyty CD/DVD.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

EBA1125C2

4018351105769

2149,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa EBA 1125 C / 3 x
25 mm

Niszczarki

Cena brutto

2643,27 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki EBA

Nowoczesna, przybiurkowa niszczarka biznesowa z osobną szczeliną podawczą i zespołem tnącym przeznaczonym do
niszczenia płyt CD/DVD. Wyposażona w wysuwany pojemnik z przezroczystym oknem umożliwiającym stałą kontrolę ścinków i
dwoma osobnymi komorami na resztki papieru i płyty CD/DVD.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

EBA1125C3

4018351105745

2149,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa EBA 1125 S / 4
mm

Niszczarki

Cena brutto

2643,27 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki EBA

Nowoczesna, przybiurkowa niszczarka biznesowa z osobną szczeliną podawczą i zespołem tnącym przeznaczonym do
niszczenia płyt CD/DVD. Wyposażona w wysuwany pojemnik z przezroczystym oknem umożliwiającym stałą kontrolę ścinków i
dwoma osobnymi komorami na resztki papieru i płyty CD/DVD.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

EBA1125S

4018351105707

1860,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa EBA 1126 C / 2 x
15 mm

Niszczarki

Cena brutto

2287,80 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki EBA

Innowacyjna i kompaktowa niszczarka przybiurkowa z przyciskiem EASY-Touch o intuicyjnej obsłudze. Praktyczny uchwyt
zintegrowany z niszczarką pozwala na wygodne zdjęcie głowicy tnącej urządzenia, gdy kosz na ścinki jest zapełniony.
Niszczarka posiada fotokomórkę oraz wielofunkcyjny podświetlany przycisk trybu pracy.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

EBA1126C2

4018351105820

1369,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa EBA 1126 C / 3 x
25 mm

Niszczarki

Cena brutto

1683,87 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki EBA

Innowacyjna i kompaktowa niszczarka przybiurkowa z przyciskiem EASY-Touch o intuicyjnej obsłudze. Praktyczny uchwyt
zintegrowany z niszczarką pozwala na wygodne zdjęcie głowicy tnącej urządzenia, gdy kosz na ścinki jest zapełniony.

Niszczarka posiada fotokomórkę oraz wielofunkcyjny podświetlany przycisk trybu pracy.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

EBA1126C3

4018351105844

1369,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa EBA 1126 S / 4
mm

Niszczarki

Cena brutto

1683,87 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki EBA

Innowacyjna i kompaktowa niszczarka przybiurkowa z przyciskiem EASY-Touch o intuicyjnej obsłudze. Praktyczny uchwyt
zintegrowany z niszczarką pozwala na wygodne zdjęcie głowicy tnącej urządzenia, gdy kosz na ścinki jest zapełniony.
Niszczarka posiada fotokomórkę oraz wielofunkcyjny podświetlany przycisk trybu pracy.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

EBA1126S

4018351105806

1119,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa EBA 1128 C / 2 x
15 mm

Niszczarki

Cena brutto

1376,37 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki EBA

Innowacyjna i kompaktowa niszczarka przybiurkowa z wielofunkcyjnym, podświetlanym przyciskiem EASY-Touch oraz
wysuwanym koszem na ścinki.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

EBA1128C2

4018351105929

1890,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa EBA 1128 C / 3 x
25 mm

Niszczarki

Cena brutto

2324,70 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki EBA

Innowacyjna i kompaktowa niszczarka przybiurkowa z wielofunkcyjnym, podświetlanym przyciskiem EASY-Touch oraz
wysuwanym koszem na ścinki.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

EBA1128C3

4018351105943

1890,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa EBA 1128 S / 4
mm

Niszczarki

Cena brutto

2324,70 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki EBA

Innowacyjna i kompaktowa niszczarka przybiurkowa z wielofunkcyjnym, podświetlanym przyciskiem EASY-Touch oraz
wysuwanym koszem na ścinki.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

EBA1128S

4018351105905

1597,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa EBA 1624 C / 2 x
15 mm

Niszczarki

Cena brutto

1964,31 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki EBA

Wygodna i mocna przybiurkowa niszczarka dokumentów z funkcją SSC (z ang. Smart Shred Control – inteligentna kontrola
niszczenia) pozwalająca na niszczenie dokumentów bez zacięcia papieru.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

EBA1624C2

4018351108548

2669,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa EBA 1624 C / 4 x
40 mm

Niszczarki

Cena brutto

3282,87 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki EBA

Wygodna i mocna przybiurkowa niszczarka dokumentów z funkcją SSC (z ang. Smart Shred Control – inteligentna kontrola
niszczenia) pozwalająca na niszczenie dokumentów bez zacięcia papieru.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

EBA1624C4

4018351108524

2669,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa EBA 1624 CC /

Niszczarki

Niszczarki EBA

Cena brutto

3282,87 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

0,8 x 12 mm
Wygodna i mocna przybiurkowa niszczarka dokumentów z funkcją SSC (z ang. Smart Shred Control – inteligentna kontrola
niszczenia) pozwalająca na niszczenie dokumentów bez zacięcia papieru.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

EBA1624CC

4018351108579

3879,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa EBA 1624 CCC /
0,8 x 5 mm

Niszczarki

Cena brutto

4771,17 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki EBA

Wygodna i mocna przybiurkowa niszczarka dokumentów z funkcją SSC (z ang. Smart Shred Control – inteligentna kontrola
niszczenia) pozwalająca na niszczenie dokumentów bez zacięcia papieru.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

EBA1624CCC

4018351108593

5100,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa EBA 1624 S / 4
mm

Niszczarki

Cena brutto

6273,00 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki EBA

Wygodna i mocna przybiurkowa niszczarka dokumentów z funkcją SSC (z ang. Smart Shred Control – inteligentna kontrola
niszczenia) pozwalająca na niszczenie dokumentów bez zacięcia papieru.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

EBA1624S

4018351108500

2469,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa EBA 1824 C / 2 x
15 mm

Niszczarki

Cena brutto

3036,87 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki EBA

Wygodna i mocna przybiurkowa, biznesowa niszczarka dokumentów z funkcją SSC (z ang. Smart Shred Control – inteligentna
kontrola niszczenia) pozwalająca na niszczenie dokumentów bez zacięcia papieru. Świetnie nadaje się również dla małych grup
roboczych.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

EBA1824C2

4018351108647

3299,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa EBA 1824 C / 4 x
40 mm

Niszczarki

Cena brutto

4057,77 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki EBA

Wygodna i mocna przybiurkowa, biznesowa niszczarka dokumentów z funkcją SSC (z ang. Smart Shred Control – inteligentna
kontrola niszczenia) pozwalająca na niszczenie dokumentów bez zacięcia papieru. Świetnie nadaje się również dla małych grup
roboczych.
UWAGA!

Niszczarki 1824 S i 1824 C w wersji 4 × 40 mm niszczą płyty CD/DVD!
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

EBA1824C4

4018351108623

3299,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa EBA 1824 S / 4
mm

Niszczarki

Cena brutto

4057,77 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki EBA

Wygodna i mocna przybiurkowa, biznesowa niszczarka dokumentów z funkcją SSC (z ang. Smart Shred Control – inteligentna
kontrola niszczenia) pozwalająca na niszczenie dokumentów bez zacięcia papieru. Świetnie nadaje się również dla małych grup
roboczych.
UWAGA!

Niszczarki 1824 S i 1824 C w wersji 4 × 40 mm niszczą płyty CD/DVD!
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

EBA1824S

4018351108609

2969,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa -

Niszczarki

Niszczarki IDEAL

Cena brutto

3651,87 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

IDEAL 1 / 2 x 15
mm
Wielokrotnie nagradzana za swój niepowtarzalny wygląd. Rewolucja w dziedzinie niszczarek biurowych. Ekskluzywna,
innowacyjna, idealna jako element wyposażenia eleganckich gabinetów. Przeznaczona dla osób, dbających o prestiż, ceniących
najwyższą jakość i perfekcyjne wykonanie. Ponadczasowy wygląd, przód wykonany z wysokogatunkowego aluminium, a boki z
wysokiej jakości materiału syntetycznego. Niszczy 10 kartek papieru w 5 stopniu tajności (DIN 66399).
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

IDEAL1

4019364566110

4579,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa IDEAL 2220 / 4
mm

Niszczarki

Cena brutto

5632,17 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Wyjątkowa trwałość i niezawodność. Kompaktowa obudowa i charakterystyczny dla całej linii nowoczesny design to
niekwestionowane zalety urządzenia! Niszczy 11 kartek papieru w 2 stopniu tajności według normy DIN 66399 oraz posiada
cicho pracujący silnik indukcyjny (150 W).

Niszczarki przybiurkowe marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo atrakcyjną ceną oraz dobrą jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także dożywotnia gwarancja na noże tnące i 5 letnia gwarancja na urządzenie.

Większe bezpieczeństwo
Klapka bezpieczeństwa znajdująca się przy wlocie szczeliny podawczej jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, który
chroni palce i zabezpiecza przed wciągnięciem niepożądanych obiektów takich jak np. krawat czy inne części garderoby.

Przełącznik wielofunkcyjny
Bardzo łatwa obsługa dzięki trójpozycyjnemu przełącznikowi kołyskowemu (włącznik (on) / wyłącznik (oﬀ) / cofanie do
tyłu (rewers)).

Praktyczny uchwyt
Zintegrowany z konstrukcją zespołu niszczarki pozwala na łatwy dostęp do pojemnika na ścinki, gdy ten jest zapełniony.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2220

4019364502156

739,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa IDEAL 2245 / 4
mm

Niszczarki

Cena brutto

908,97 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Innowacyjna i kompaktowa niszczarka przybiurkowa z przyciskiem EASY-Touch o intuicyjnej obsłudze. Praktyczny uchwyt
zintegrowany z niszczarką pozwala na wygodne zdjęcie głowicy tnącej urządzenia, gdy kosz na ścinki jest zapełniony.
Niszczarka posiada fotokomórkę oraz wielofunkcyjny podświetlany przycisk trybu pracy.

Niszczarki przybiurkowe marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo atrakcyjną ceną oraz dobrą jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także dożywotnia gwarancja na noże tnące i 5 letnia gwarancja na urządzenie.

Większe bezpieczeństwo
Klapka bezpieczeństwa znajdująca się przy wlocie szczeliny podawczej jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, który
chroni palce i zabezpiecza przed wciągnięciem niepożądanych obiektów takich jak np. krawat czy inne części garderoby.

Przycik

-Touch

EASY

Bardzo łatwa obsługa dzięki wielofunkcyjnemu przyciskowi EASY-Touch (włącznik (stand-by) / wyłącznik (oﬀ) / cofanie do
tyłu (rewers) oraz status urządzenia za pomocą sygnałów świetlnych).

Praktyczny uchwyt
Zintegrowany z konstrukcją zespołu niszczarki pozwala na łatwy dostęp do pojemnika na ścinki, gdy ten jest zapełniony.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2245

4019364502903

1119,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa IDEAL 2245 CC /
2 x 15 mm

Niszczarki

Niszczarki IDEAL

Cena brutto

1376,37 zł

Ilość w opak.

1

Innowacyjna i kompaktowa niszczarka przybiurkowa z przyciskiem EASY-Touch o intuicyjnej obsłudze. Praktyczny uchwyt
zintegrowany z niszczarką pozwala na wygodne zdjęcie głowicy tnącej urządzenia, gdy kosz na ścinki jest zapełniony.
Niszczarka posiada fotokomórkę oraz wielofunkcyjny podświetlany przycisk trybu pracy.

Niszczarki przybiurkowe marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo atrakcyjną ceną oraz dobrą jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także dożywotnia gwarancja na noże tnące i 5 letnia gwarancja na urządzenie.

Większe bezpieczeństwo
Klapka bezpieczeństwa znajdująca się przy wlocie szczeliny podawczej jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, który
chroni palce i zabezpiecza przed wciągnięciem niepożądanych obiektów takich jak np. krawat czy inne części garderoby.

Przycik

-Touch

EASY

Bardzo łatwa obsługa dzięki wielofunkcyjnemu przyciskowi EASY-Touch (włącznik (stand-by) / wyłącznik (oﬀ) / cofanie do
tyłu (rewers) oraz status urządzenia za pomocą sygnałów świetlnych).

Praktyczny uchwyt
Zintegrowany z konstrukcją zespołu niszczarki pozwala na łatwy dostęp do pojemnika na ścinki, gdy ten jest zapełniony.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2245CC2

4019364502934

1369,00 zł

Niszczarka

Niszczarki

Niszczarki IDEAL

Cena brutto

1683,87 zł

Ilość w opak.

1

przybiurkowa IDEAL 2245 CC /
3 x 25 mm
Innowacyjna i kompaktowa niszczarka przybiurkowa z przyciskiem EASY-Touch o intuicyjnej obsłudze. Praktyczny uchwyt
zintegrowany z niszczarką pozwala na wygodne zdjęcie głowicy tnącej urządzenia, gdy kosz na ścinki jest zapełniony.
Niszczarka posiada fotokomórkę oraz wielofunkcyjny podświetlany przycisk trybu pracy.

Niszczarki przybiurkowe marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo atrakcyjną ceną oraz dobrą jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także dożywotnia gwarancja na noże tnące i 5 letnia gwarancja na urządzenie.

Większe bezpieczeństwo
Klapka bezpieczeństwa znajdująca się przy wlocie szczeliny podawczej jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, który
chroni palce i zabezpiecza przed wciągnięciem niepożądanych obiektów takich jak np. krawat czy inne części garderoby.

Przycik

-Touch

EASY

Bardzo łatwa obsługa dzięki wielofunkcyjnemu przyciskowi EASY-Touch (włącznik (stand-by) / wyłącznik (oﬀ) / cofanie do
tyłu (rewers) oraz status urządzenia za pomocą sygnałów świetlnych).

Praktyczny uchwyt
Zintegrowany z konstrukcją zespołu niszczarki pozwala na łatwy dostęp do pojemnika na ścinki, gdy ten jest zapełniony.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2245CC3

4019364502965

1369,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa IDEAL 2265 / 4
mm

Niszczarki

Cena brutto

1683,87 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Innowacyjna i kompaktowa niszczarka przybiurkowa z wielofunkcyjnym, podświetlanym przyciskiem EASY-Touch oraz
wysuwanym koszem na ścinki.

Niszczarki przybiurkowe marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo atrakcyjną ceną oraz dobrą jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także dożywotnia gwarancja na noże tnące i 5 letnia gwarancja na urządzenie.

Większe bezpieczeństwo
Klapka bezpieczeństwa znajdująca się przy wlocie szczeliny podawczej jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, który
chroni palce i zabezpiecza przed wciągnięciem niepożądanych obiektów takich jak np. krawat czy inne części garderoby.

Przycik

-Touch

EASY

Bardzo łatwa obsługa dzięki wielofunkcyjnemu przyciskowi EASY-Touch (włącznik (stand-by) / wyłącznik (oﬀ) / cofanie do
tyłu (rewers) oraz status urządzenia za pomocą sygnałów świetlnych).

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2265

4019364506963

1597,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa IDEAL 2265 CC /
2 x 15 mm

Niszczarki

Cena brutto

1964,31 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Innowacyjna i kompaktowa niszczarka przybiurkowa z wielofunkcyjnym, podświetlanym przyciskiem EASY-Touch oraz
wysuwanym koszem na ścinki.

Niszczarki przybiurkowe marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo atrakcyjną ceną oraz dobrą jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także dożywotnia gwarancja na noże tnące i 5 letnia gwarancja na urządzenie.

Większe bezpieczeństwo
Klapka bezpieczeństwa znajdująca się przy wlocie szczeliny podawczej jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, który
chroni palce i zabezpiecza przed wciągnięciem niepożądanych obiektów takich jak np. krawat czy inne części garderoby.

Przycik

-Touch

EASY

Bardzo łatwa obsługa dzięki wielofunkcyjnemu przyciskowi EASY-Touch (włącznik (stand-by) / wyłącznik (oﬀ) / cofanie do
tyłu (rewers) oraz status urządzenia za pomocą sygnałów świetlnych).

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2265CC2

4019364506970

1890,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa IDEAL 2265 CC /
3 x 25 mm

Niszczarki

Cena brutto

2324,70 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Innowacyjna i kompaktowa niszczarka przybiurkowa z wielofunkcyjnym, podświetlanym przyciskiem EASY-Touch oraz
wysuwanym koszem na ścinki.

Niszczarki przybiurkowe marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo atrakcyjną ceną oraz dobrą jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także dożywotnia gwarancja na noże tnące i 5 letnia gwarancja na urządzenie.

Większe bezpieczeństwo
Klapka bezpieczeństwa znajdująca się przy wlocie szczeliny podawczej jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, który
chroni palce i zabezpiecza przed wciągnięciem niepożądanych obiektów takich jak np. krawat czy inne części garderoby.

Przycik

-Touch

EASY

Bardzo łatwa obsługa dzięki wielofunkcyjnemu przyciskowi EASY-Touch (włącznik (stand-by) / wyłącznik (oﬀ) / cofanie do
tyłu (rewers) oraz status urządzenia za pomocą sygnałów świetlnych).

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2265CC3

4019364506987

1890,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa IDEAL 2270 / 4
mm

Niszczarki

Cena brutto

2324,70 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Nowoczesna, przybiurkowa niszczarka biznesowa z osobną szczeliną podawczą i zespołem tnącym przeznaczonym do
niszczenia płyt CD/DVD. Wyposażona w wysuwany pojemnik z przezroczystym oknem umożliwiającym stałą kontrolę ścinków i
dwoma osobnymi komorami na resztki papieru i płyty CD/DVD.

Niszczarki przybiurkowe marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo atrakcyjną ceną oraz dobrą jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także dożywotnia gwarancja na noże tnące i 5 letnia gwarancja na urządzenie.

Większe bezpieczeństwo
Klapka bezpieczeństwa znajdująca się przy wlocie szczeliny podawczej jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, który
chroni palce i zabezpiecza przed wciągnięciem niepożądanych obiektów takich jak np. krawat czy inne części garderoby.

Przełącznik wielofunkcyjny
Bardzo łatwa obsługa dzięki trójpozycyjnemu przełącznikowi kołyskowemu (włącznik (on) / wyłącznik (oﬀ) / cofanie do
tyłu (rewers)).

Wyjmowany pojemnik na ścinki
Z dużym oknem pokazującym poziom zapełnienia. Dodatkowy pojemnik na ścinki CD / DVD ułatwia segregację odpadów.

Druga głowica tnąca
Oddzielna szczelina podawcza na płyty kompaktowe z dodatkową głowicą tnącą. Dzięki zastosowaniu fotokomórki proces
niszczenia płyt uruchamiany jest automatycznie.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka przybiurkowa marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2270

4019364507014

1890,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa IDEAL 2270 CC /
2 x 15 mm

Niszczarki

Cena brutto

2324,70 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Nowoczesna, przybiurkowa niszczarka biznesowa z osobną szczeliną podawczą i zespołem tnącym przeznaczonym do
niszczenia płyt CD/DVD. Wyposażona w wysuwany pojemnik z przezroczystym oknem umożliwiającym stałą kontrolę ścinków i
dwoma osobnymi komorami na resztki papieru i płyty CD/DVD.

Niszczarki przybiurkowe marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo atrakcyjną ceną oraz dobrą jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także dożywotnia gwarancja na noże tnące i 5 letnia gwarancja na urządzenie.

Większe bezpieczeństwo
Klapka bezpieczeństwa znajdująca się przy wlocie szczeliny podawczej jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, który
chroni palce i zabezpiecza przed wciągnięciem niepożądanych obiektów takich jak np. krawat czy inne części garderoby.

Przełącznik wielofunkcyjny
Bardzo łatwa obsługa dzięki trójpozycyjnemu przełącznikowi kołyskowemu (włącznik (on) / wyłącznik (oﬀ) / cofanie do
tyłu (rewers)).

Wyjmowany pojemnik na ścinki
Z dużym oknem pokazującym poziom zapełnienia. Dodatkowy pojemnik na ścinki CD / DVD ułatwia segregację odpadów.

Druga głowica tnąca
Oddzielna szczelina podawcza na płyty kompaktowe z dodatkową głowicą tnącą. Dzięki zastosowaniu fotokomórki proces
niszczenia płyt uruchamiany jest automatycznie.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane

największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka przybiurkowa marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2270CC2

4019364507410

2149,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa IDEAL 2270 CC /
3 x 25 mm

Niszczarki

Cena brutto

2643,27 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Nowoczesna, przybiurkowa niszczarka biznesowa z osobną szczeliną podawczą i zespołem tnącym przeznaczonym do
niszczenia płyt CD/DVD. Wyposażona w wysuwany pojemnik z przezroczystym oknem umożliwiającym stałą kontrolę ścinków i
dwoma osobnymi komorami na resztki papieru i płyty CD/DVD.

Niszczarki przybiurkowe marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo atrakcyjną ceną oraz dobrą jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także dożywotnia gwarancja na noże tnące i 5 letnia gwarancja na urządzenie.

Większe bezpieczeństwo
Klapka bezpieczeństwa znajdująca się przy wlocie szczeliny podawczej jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, który
chroni palce i zabezpiecza przed wciągnięciem niepożądanych obiektów takich jak np. krawat czy inne części garderoby.

Przełącznik wielofunkcyjny
Bardzo łatwa obsługa dzięki trójpozycyjnemu przełącznikowi kołyskowemu (włącznik (on) / wyłącznik (oﬀ) / cofanie do
tyłu (rewers)).

Wyjmowany pojemnik na ścinki
Z dużym oknem pokazującym poziom zapełnienia. Dodatkowy pojemnik na ścinki CD / DVD ułatwia segregację odpadów.

Druga głowica tnąca
Oddzielna szczelina podawcza na płyty kompaktowe z dodatkową głowicą tnącą. Dzięki zastosowaniu fotokomórki proces
niszczenia płyt uruchamiany jest automatycznie.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka przybiurkowa marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2270CC

4019364507519

2149,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa IDEAL 2445 / 4
mm

Niszczarki

Cena brutto

2643,27 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Wygodna w obsłudze i mocna przybiurkowa niszczarka dokumentów z funkcją SSC – Smart Shred Control- która zapobiega
zacięciu papieru. Posiada wszystkie systemy zabezpieczeń i unikalne funkcje, jak kontrolowany fotokomórką AUTO/START/STOP
czyli inteligentny przełącznik trybu pracy ze wskaźnikiem optycznym. Obudowa z płyty meblowej, drzwiczki zabezpieczone
zamkiem magnetycznym, energooszczędny, cicho pracujący i przyjazny dla środowiska silnik 390 W, plastikowy kosz na ścinki,
kółka. Do tego możliwość wyboru 3 wersji urządzenia o różnych parametrach niszczenia (od 4 mm w systemie paskowym po 2
× 15 mm w systemie paskowo-odcinkowym).

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Większe bezpieczeństwo
Klapka bezpieczeństwa znajdująca się przy wlocie szczeliny podawczej jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, który
chroni palce i zabezpiecza przed wciągnięciem niepożądanych obiektów takich jak np. krawat czy inne części garderoby.

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

SSC

– inteligentna kontrola niszczenia

Uśmiechnij się ;) teraz niszczenie odbywa się bez zacięć papieru! Uśmiechnięta buźka informuje Cię o ilości podawanych
dokumentów, jeśli świeci na zielono, wszystko jest w porządku. Jeśli buźka miga oznacza to, że ilość papieru jest zbyt duża
i urządzenie jest za bardzo obciążone.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2445

4019364546112

2469,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa IDEAL 2445 CC /
2 x 15 mm

Niszczarki

Cena brutto

3036,87 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Wygodna w obsłudze i mocna przybiurkowa niszczarka dokumentów z funkcją SSC – Smart Shred Control – która zapobiega
zacięciu papieru. Posiada wszystkie systemy zabezpieczeń i unikalne funkcje, jak kontrolowany fotokomórką AUTO/START/STOP
czyli inteligentny przełącznik trybu pracy ze wskaźnikiem optycznym. Obudowa z płyty meblowej, drzwiczki zabezpieczone
zamkiem magnetycznym, energooszczędny, cicho pracujący i przyjazny dla środowiska silnik 390 W, plastikowy kosz na ścinki,
kółka. Do tego możliwość wyboru 3 wersji urządzenia o różnych parametrach niszczenia (od 4 mm w systemie paskowym po 2
× 15 mm w systemie paskowo-odcinkowym).

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Większe bezpieczeństwo
Klapka bezpieczeństwa znajdująca się przy wlocie szczeliny podawczej jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, który
chroni palce i zabezpiecza przed wciągnięciem niepożądanych obiektów takich jak np. krawat czy inne części garderoby.

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

SSC

– inteligentna kontrola niszczenia

Uśmiechnij się ;) teraz niszczenie odbywa się bez zacięć papieru! Uśmiechnięta buźka informuje Cię o ilości podawanych
dokumentów, jeśli świeci na zielono, wszystko jest w porządku. Jeśli buźka miga oznacza to, że ilość papieru jest zbyt duża
i urządzenie jest za bardzo obciążone.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2445CC2

4019364546518

2669,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa IDEAL 2445 CC /
4 x 40 mm

Niszczarki

Cena brutto

3282,87 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Wygodna w obsłudze i mocna przybiurkowa niszczarka dokumentów z funkcją SSC – Smart Shred Control – która zapobiega
zacięciu papieru. Posiada wszystkie systemy zabezpieczeń i unikalne funkcje, jak kontrolowany fotokomórką AUTO/START/STOP
czyli inteligentny przełącznik trybu pracy ze wskaźnikiem optycznym. Obudowa z płyty meblowej, drzwiczki zabezpieczone
zamkiem magnetycznym, energooszczędny, cicho pracujący i przyjazny dla środowiska silnik 390 W, plastikowy kosz na ścinki,
kółka. Do tego możliwość wyboru 3 wersji urządzenia o różnych parametrach niszczenia (od 4 mm w systemie paskowym po 2
× 15 mm w systemie paskowo-odcinkowym).

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Większe bezpieczeństwo
Klapka bezpieczeństwa znajdująca się przy wlocie szczeliny podawczej jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, który
chroni palce i zabezpiecza przed wciągnięciem niepożądanych obiektów takich jak np. krawat czy inne części garderoby.

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

SSC

– inteligentna kontrola niszczenia

Uśmiechnij się ;) teraz niszczenie odbywa się bez zacięć papieru! Uśmiechnięta buźka informuje Cię o ilości podawanych
dokumentów, jeśli świeci na zielono, wszystko jest w porządku. Jeśli buźka miga oznacza to, że ilość papieru jest zbyt duża
i urządzenie jest za bardzo obciążone.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2445CC4

4019364546310

2669,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa IDEAL 2445 MC /
0,8 x 12 mm

Niszczarki

Cena brutto

3282,87 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Wygodna w obsłudze i mocna przybiurkowa niszczarka dokumentów z funckją SSC – Smart Shred Control- która zapobiega
zacięciu papieru. Posiada wszystkie systemy zabezpieczeń i unikalne funkcje, jak kontrolowany fotokomórką AUTO/START/STOP
czyli inteligentny przełącznik trybu pracy ze wskaźnikiem optycznym. Obudowa z płyty meblowej, drzwiczki zabezpieczone
zamkiem magnetycznym, energooszczędny, cicho pracujący i przyjazny dla środowiska silnik 390 W, plastikowy kosz na ścinki,
kółka. Do tego możliwość wyboru 3 wersji urządzenia o różnych parametrach niszczenia (od 4 mm w systemie paskowym po 2
× 15 mm w systemie paskowo-odcinkowym).

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Większe bezpieczeństwo
Klapka bezpieczeństwa znajdująca się przy wlocie szczeliny podawczej jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, który
chroni palce i zabezpiecza przed wciągnięciem niepożądanych obiektów takich jak np. krawat czy inne części garderoby.

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

SSC

– inteligentna kontrola niszczenia

Uśmiechnij się ;) teraz niszczenie odbywa się bez zacięć papieru! Uśmiechnięta buźka informuje Cię o ilości podawanych
dokumentów, jeśli świeci na zielono, wszystko jest w porządku. Jeśli buźka miga oznacza to, że ilość papieru jest zbyt duża
i urządzenie jest za bardzo obciążone.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2445MC

4019364546587

3879,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa IDEAL 2465 / 4
mm

Niszczarki

Cena brutto

4771,17 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Bardzo mocna biznesowa niszczarka dokumentów z funkcją SSC – Smart Shred Control, która zapobiega zacięciu papieru.
Posiada mocny silnik o mocy 580 W.
UWAGA!
Niszczarka 2465 w wersji 4 mm niszczy płyty CD/DVD!

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Większe bezpieczeństwo
Klapka bezpieczeństwa znajdująca się przy wlocie szczeliny podawczej jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, który
chroni palce i zabezpiecza przed wciągnięciem niepożądanych obiektów takich jak np. krawat czy inne części garderoby.

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

SSC

– inteligentna kontrola niszczenia

Uśmiechnij się ;) teraz niszczenie odbywa się bez zacięć papieru! Uśmiechnięta buźka informuje Cię o ilości podawanych
dokumentów, jeśli świeci na zielono, wszystko jest w porządku. Jeśli buźka miga oznacza to, że ilość papieru jest zbyt duża
i urządzenie jest za bardzo obciążone.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID24654

4019364565618

2969,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa IDEAL 2465 CC /
2 x 15 mm

Niszczarki

Cena brutto

3651,87 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Bardzo mocna biznesowa niszczarka dokumentów z funkcją SSC – Smart Shred Control, która zapobiega zacięciu papieru.
Posiada mocny silnik o mocy 580 W.
UWAGA!
Niszczarka 2465 w wersji 4 mm niszczy płyty CD/DVD!

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Większe bezpieczeństwo
Klapka bezpieczeństwa znajdująca się przy wlocie szczeliny podawczej jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, który
chroni palce i zabezpiecza przed wciągnięciem niepożądanych obiektów takich jak np. krawat czy inne części garderoby.

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

SSC

– inteligentna kontrola niszczenia

Uśmiechnij się ;) teraz niszczenie odbywa się bez zacięć papieru! Uśmiechnięta buźka informuje Cię o ilości podawanych
dokumentów, jeśli świeci na zielono, wszystko jest w porządku. Jeśli buźka miga oznacza to, że ilość papieru jest zbyt duża
i urządzenie jest za bardzo obciążone.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2465CC2

4019364565670

3299,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa IDEAL 2465 CC /
4 x 40 mm

Niszczarki

Cena brutto

4057,77 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Bardzo mocna biznesowa niszczarka dokumentów z funkcją SSC – Smart Shred Control, która zapobiega zacięciu papieru.

Posiada mocny silnik o mocy 580 W.
UWAGA!
Niszczarki 2465 i 2465 CC w wersji 4 × 40 mm niszczą płyty CD/DVD!

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Większe bezpieczeństwo
Klapka bezpieczeństwa znajdująca się przy wlocie szczeliny podawczej jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, który
chroni palce i zabezpiecza przed wciągnięciem niepożądanych obiektów takich jak np. krawat czy inne części garderoby.

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

SSC

– inteligentna kontrola niszczenia

Uśmiechnij się ;) teraz niszczenie odbywa się bez zacięć papieru! Uśmiechnięta buźka informuje Cię o ilości podawanych
dokumentów, jeśli świeci na zielono, wszystko jest w porządku. Jeśli buźka miga oznacza to, że ilość papieru jest zbyt duża
i urządzenie jest za bardzo obciążone.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2465CC4

4019364565649

3299,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa -

Niszczarki

Niszczarki OPUS

Cena brutto

4057,77 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

OPUS CS 2105 /
7 mm
Najmniejsza w ofercie niszczarka osobista tnąca w systemie paskowym. Świetnie nadaje się do małych biur i do użytku
domowego.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

S202

5903868510382

159,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa OPUS CS 2205 /
4 x 40 mm

Niszczarki

Cena brutto

195,57 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki OPUS

Niszczarka osobista tnąca w systemie paskowo-odcinkowym (cross-cut) w 4 stopniu tajności według DIN 66399. Niszczy 5 kartek
papieru.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

S220

5903868510344

219,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa OPUS CS 2212
CD / 4 x 35 mm

Niszczarki

Cena brutto

269,37 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki OPUS

Niszczarka przybiurkowa cross-cut. System paskowo-odcinkowy zapewnia wyższy stopień tajności i kilkakrotnie mniejszą
objętość ścinków.
Niszczy karty kredytowe i płyty CD.
Niszczarka posiada specjalną szczelinę do niszczenia płyt CD i kart kredytowych.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

S290

5903868510368

549,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa OPUS OS 2206
CD / 4 x 39 mm

Niszczarki

Cena brutto

675,27 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki OPUS

Niszczarka przeznaczona do niszczenia dokumentów poufnych (4 stopień tajności według normy DIN 66399). Posiada osobną
szczelinę do niszczenia płyt CD lub kart kredytowych. Przezroczyste okno pozwala na łatwą kontrolę zapełnienia kosza.
Przeznaczona do domu lub biur małej wielkości.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OS2206CD

5903868510436

249,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa OPUS OS 2210
CD / 4 x 39 mm

Niszczarki

Cena brutto

306,27 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki OPUS

Niszczarka przeznaczona do niszczenia dokumentów poufnych (4 stopień tajności według normy DIN 66399). Posiada osobną
szczelinę do niszczenia płyt CD lub kart kredytowych. Przezroczyste okno pozwala na łatwą kontrolę zapełnienia kosza.
Przeznaczona do domu lub biur małej i średniej wielkości.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OS2210CD

5903868510443

439,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa OPUS VS 1202
CD / 4 x 35 mm

Niszczarki

Cena brutto

539,97 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki OPUS

Wydajna niszczarka przybiurkowa. Niszczy karty kredytowe i płyty CD. Posiada pojemnik na ścinki wyposażony w przezroczyste
okno, umożliwiające kontrolę objętości ścinków.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

VS1202CD

5903868510184

539,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa OPUS VS 711 CD
/ 4 x 40 mm

Niszczarki

Niszczarki OPUS

Cena brutto

662,97 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarka przybiurkowa cross-cut. System paskowo-odcinkowy zapewnia wyższy stopień tajności i kilkakrotnie mniejszą
objętość ścinków. Niszczy karty kredytowe i płyty CD.
Niszczarka posiada specjalną szczelinę do niszczenia płyt CD i kart kredytowych!
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

VS711CD

5903868510207

359,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa Shredcat 8220
CC / 4 x 40 mm

Niszczarki

Cena brutto

441,57 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Atrakcyjna cenowo niszczarka przybiurkowa tnąca w systemie paskowo-odcinkowym (4 stopień tajności według normy DIN
66399). Cechuje ją cichy i mocny silnik oraz zerowe zużycie energii w trybie AutoEco. Dodatkowym atutem jest elegancki
wygląd oraz kosz z oknem pokazującym poziom napełnienia. Przy próbie zdjęcia głowicy tnącej system automatycznie zatrzyma
pracę niszczarki.

Przybiurkowe niszczarki z serii Shredcat ﬁrmy

IDEAL

Niszczarki cechuje doskonały stosunek jakości do ceny. W najwyższych modelach (8280 i 8283) zastosowano innowacyjny
automatyczny podajnik papieru pozwalający na niszczenie znacznych ilości dokumentów.

Przełącznik wielofunkcyjny
Trójpozycyjny przełącznik (włącznik (auto) / wyłącznik (oﬀ) / cofanie do tyłu (rewers)) pozawala na łatwą obsługę urządzenia.

Praktyczny pojemnik na ścinki
Z dużym oknem pokazującym poziom zapełnienia kosza.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID8220CC

4019364500817

409,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa Shredcat 8240
CC / 4 x 40 mm

Niszczarki

Cena brutto

503,07 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Małe WIELKIE niszczarki! rodzina SHREDCAT 8240.
EKOLOGICZNE – zerowy pobór prądu w trybie STAND-BY
ENERGOOSZCZĘDNE – wyposażone w wyjątkowo ciche silniki indukcyjne
BEZPIECZNE – blokada przy przeciążaniu urządzenia
REWELACYJNIE TANIE! – wyjątkowo korzystny stosunek jakości do ceny!

Przybiurkowe niszczarki z serii Shredcat ﬁrmy

IDEAL

Niszczarki cechuje doskonały stosunek jakości do ceny. W najwyższych modelach (8280 i 8283) zastosowano innowacyjny
automatyczny podajnik papieru pozwalający na niszczenie znacznych ilości dokumentów.

Przełącznik wielofunkcyjny
Trójpozycyjny przełącznik (włącznik (auto) / wyłącznik (oﬀ) / cofanie do tyłu (rewers)) pozawala na łatwą obsługę urządzenia.

Praktyczny pojemnik na ścinki
Z dużym oknem pokazującym poziom zapełnienia kosza.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka Shredcat marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID8240CC

4019364500954

519,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa Shredcat 8260
CC / 4 x 40 mm

Niszczarki

Cena brutto

638,37 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Niszczarka przybiurkowa tnąca w systemie paskowo-odcinkowym (4 stopień tajności według normy DIN 66399). Cechuje ją cichy
i mocny silnik oraz zerowe zużycie energii w trybie AutoEco. Dodatkowym atutem jest elegancki kosz na ścinki, wyjmowany od
przodu, z oknem pokazującym poziom napełnienia. Przy próbie wyciągnięcia kosza system automatycznie zatrzyma pracę
niszczarki.

Przybiurkowe niszczarki z serii Shredcat ﬁrmy

IDEAL

Niszczarki cechuje doskonały stosunek jakości do ceny. W najwyższych modelach (8280 i 8283) zastosowano innowacyjny
automatyczny podajnik papieru pozwalający na niszczenie znacznych ilości dokumentów.

Przełącznik wielofunkcyjny
Trójpozycyjny przełącznik (włącznik (auto) / wyłącznik (oﬀ) / cofanie do tyłu (rewers)) pozawala na łatwą obsługę urządzenia.

Praktyczny pojemnik na ścinki
Z dużym oknem pokazującym poziom zapełnienia kosza.

Skrętne kółka
Zapewniają niszczarce mobilność.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID8260CC

4019364501012

630,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa Shredcat 8280
CC / 4 x 10 mm

Niszczarki

Cena brutto

774,90 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Idealna niszczarka dla biura – wygodna, kompaktowa. Posiada oddzielny zespół tnący oraz pojemnik na płyty CD / DVD. Tnie w
systemie paskowo-odcinkowym (4 stopień tajności według normy DIN 66399). Jednorazowo niszczy 5 kartek papieru.
Wyposażona w innowacyjny, automatyczny podajnik mieszczący do 150 arkuszy papieru. Posiada specjalne wahadło, które
równomiernie rozprowadza ścinki wewnątrz kosza pozwalając na bardziej efektywne jego wypełnienie.

Przybiurkowe niszczarki z serii Shredcat ﬁrmy

IDEAL

Niszczarki cechuje doskonały stosunek jakości do ceny. W najwyższych modelach (8280 i 8283) zastosowano innowacyjny
automatyczny podajnik papieru pozwalający na niszczenie znacznych ilości dokumentów.

System automatycznego podajnika
Ten innowacyjny system pozwala na umieszczenie w komorze podajnika do 150 arkuszy papieru co znacznie oszczędza Twój
drogocenny czas!

Panel sterowania z diodami

LED

Łatwa obsługa za pomocą przycisków do przodu / stop / do tyłu. Diody LED wskazują stan pracy niszczarki.

Oddzielny zespół tnący do płyt CD /

DVD

Oddzielny otwór podajnika do niszczenia płyt CD / DVD lub kart plastikowych za pomocą specjalnej głowicy tnącej. Oddzielny
pojemnik umożliwia łatwe oddzielanie odpadów.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Skrętne kółka
Zapewniają niszczarce mobilność.

Zobacz ﬁlm
Niszczarka przybiurkowa Shredcat marki IDEAL.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID8280CC

4019364501036

2519,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa Shredcat 8283
CC / 4 x 10 mm

Niszczarki

Cena brutto

3098,37 zł

Ilość w opak.

1

Niszczarki IDEAL

Idealna niszczarka dla biura – wygodna, kompaktowa. Posiada oddzielny zespół tnący oraz pojemnik na płyty CD / DVD. Tnie w
systemie paskowo-odcinkowym (4 stopień tajności według normy DIN 66399). Jednorazowo niszczy 5 kartek papieru.
Wyposażona w innowacyjny, automatyczny podajnik mieszczący do 300 arkuszy papieru. Zamykana pokrywa komory
automatycznego podajnika posiada blokadę PIN, która zabezpiecza poufność niszczonych dokumentów. Posiada specjalne

wahadło, które równomiernie rozprowadza ścinki wewnątrz kosza pozwalając na bardziej efektywne jego wypełnienie.

Przybiurkowe niszczarki z serii Shredcat ﬁrmy

IDEAL

Niszczarki cechuje doskonały stosunek jakości do ceny. W najwyższych modelach (8280 i 8283) zastosowano innowacyjny
automatyczny podajnik papieru pozwalający na niszczenie znacznych ilości dokumentów.

System automatycznego podajnika
Ten innowacyjny system pozwala na umieszczenie w komorze podajnika do 300 arkuszy papieru!! Niespotykana oszczędność
Twojego czasu!

Panel sterowania z diodami

LED

Łatwa obsługa za pomocą przycisków do przodu / stop / do tyłu. Diody LED wskazują stan pracy niszczarki.

Oddzielny zespół tnący do płyt CD /

DVD

Oddzielny otwór podajnika do niszczenia płyt CD / DVD lub kart plastikowych za pomocą specjalnej głowicy tnącej. Oddzielny
pojemnik umożliwia łatwe oddzielanie odpadów.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Skrętne kółka
Zapewniają niszczarce mobilność.

Pokrywa automatycznego podajnika zamykana na kod

PIN

Funkcja blokowania pozwala chronić wrażliwe dokumenty podczas procesu automatycznego niszczenia. Wystarczy załadować
stos papieru, zamknąć pokrywę i wprowadzić kod PIN. Możesz teraz spokojnie zająć się innymi zadaniami. Niszczone dokumenty
są bezpieczne nawet, gdy nie ma Cię przy niszczarce.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID8283CC

4019364501050

3040,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa z
automatyczną
olejarką - IDEAL
2445 Oil CC / 2 x

Niszczarki

Niszczarki IDEAL

Cena brutto

3739,20 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

15 mm
Wygodna w obsłudze i mocna przybiurkowa niszczarka dokumentów z funkcją SSC – Smart Shred Control – która zapobiega
zacięciu papieru. Posiada wszystkie systemy zabezpieczeń i unikalne funkcje, jak kontrolowany fotokomórką AUTO/START/STOP
czyli inteligentny przełącznik trybu pracy ze wskaźnikiem optycznym. Obudowa z płyty meblowej, drzwiczki zabezpieczone
zamkiem magnetycznym, energooszczędny, cicho pracujący i przyjazny dla środowiska silnik 390 W, plastikowy kosz na ścinki,
kółka. Do tego możliwość wyboru 3 wersji urządzenia o różnych parametrach niszczenia (od 4 mm w systemie paskowym po 2
× 15 mm w systemie paskowo-odcinkowym). Wersja urządzenia z automatycznym układem wtrysku oleju, który smaruje wały
tnące podczas rozdrabniania i gwarantuje stale wysoką wydajność.
W zestawie z niszczarką 1 litr oleju.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Większe bezpieczeństwo
Klapka bezpieczeństwa znajdująca się przy wlocie szczeliny podawczej jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, który
chroni palce i zabezpiecza przed wciągnięciem niepożądanych obiektów takich jak np. krawat czy inne części garderoby.

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

SSC

– inteligentna kontrola niszczenia

Uśmiechnij się ;) teraz niszczenie odbywa się bez zacięć papieru! Uśmiechnięta buźka informuje Cię o ilości podawanych
dokumentów, jeśli świeci na zielono, wszystko jest w porządku. Jeśli buźka miga oznacza to, że ilość papieru jest zbyt duża
i urządzenie jest za bardzo obciążone.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.

Automatyczne smarowanie noży tnących
Dzięki ciągłemu smarowaniu noży tnących podczas rozdrabniania papieru mamy gwarancję stałej wysokiej wydajności.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2445CC2WO

4019364546334

3369,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa z
automatyczną
olejarką - IDEAL
2445 Oil CC / 4 x
40 mm

Niszczarki

Cena brutto

4143,87 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Wygodna w obsłudze i mocna przybiurkowa niszczarka dokumentów z funkcją SSC – Smart Shred Control – która zapobiega
zacięciu papieru. Posiada wszystkie systemy zabezpieczeń i unikalne funkcje, jak kontrolowany fotokomórką AUTO/START/STOP
czyli inteligentny przełącznik trybu pracy ze wskaźnikiem optycznym. Obudowa z płyty meblowej, drzwiczki zabezpieczone
zamkiem magnetycznym, energooszczędny, cicho pracujący i przyjazny dla środowiska silnik 390 W, plastikowy kosz na ścinki,
kółka. Do tego możliwość wyboru 3 wersji urządzenia o różnych parametrach niszczenia (od 4 mm w systemie paskowym po 2
× 15 mm w systemie paskowo-odcinkowym). Wersja urządzenia z automatycznym układem wtrysku oleju, który smaruje wały
tnące podczas rozdrabniania i gwarantuje stale wysoką wydajność.
W zestawie z niszczarką 1 litr oleju.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Większe bezpieczeństwo
Klapka bezpieczeństwa znajdująca się przy wlocie szczeliny podawczej jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, który
chroni palce i zabezpiecza przed wciągnięciem niepożądanych obiektów takich jak np. krawat czy inne części garderoby.

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

SSC

– inteligentna kontrola niszczenia

Uśmiechnij się ;) teraz niszczenie odbywa się bez zacięć papieru! Uśmiechnięta buźka informuje Cię o ilości podawanych
dokumentów, jeśli świeci na zielono, wszystko jest w porządku. Jeśli buźka miga oznacza to, że ilość papieru jest zbyt duża
i urządzenie jest za bardzo obciążone.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.

Automatyczne smarowanie noży tnących
Dzięki ciągłemu smarowaniu noży tnących podczas rozdrabniania papieru mamy gwarancję stałej wysokiej wydajności.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2445CC4WO

4019364546532

3369,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa z
automatyczną
olejarką - IDEAL
2445 Oil MC / 0,8
x 12 mm

Niszczarki

Cena brutto

4143,87 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Wygodna w obsłudze i mocna przybiurkowa niszczarka dokumentów z funkcją SSC – Smart Shred Control – która zapobiega
zacięciu papieru. Posiada wszystkie systemy zabezpieczeń i unikalne funkcje, jak kontrolowany fotokomórką AUTO/START/STOP
czyli inteligentny przełącznik trybu pracy ze wskaźnikiem optycznym. Obudowa z płyty meblowej, drzwiczki zabezpieczone
zamkiem magnetycznym, energooszczędny, cicho pracujący i przyjazny dla środowiska silnik 390 W, plastikowy kosz na ścinki,
kółka. Do tego możliwość wyboru 3 wersji urządzenia o różnych parametrach niszczenia (od 4 mm w systemie paskowym po 2
× 15 mm w systemie paskowo-odcinkowym). Wersja urządzenia z automatycznym układem wtrysku oleju, który smaruje wały
tnące podczas rozdrabniania i gwarantuje stale wysoką wydajność.
W zestawie z niszczarką 1 litr oleju.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Większe bezpieczeństwo
Klapka bezpieczeństwa znajdująca się przy wlocie szczeliny podawczej jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, który
chroni palce i zabezpiecza przed wciągnięciem niepożądanych obiektów takich jak np. krawat czy inne części garderoby.

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

SSC

– inteligentna kontrola niszczenia

Uśmiechnij się ;) teraz niszczenie odbywa się bez zacięć papieru! Uśmiechnięta buźka informuje Cię o ilości podawanych
dokumentów, jeśli świeci na zielono, wszystko jest w porządku. Jeśli buźka miga oznacza to, że ilość papieru jest zbyt duża
i urządzenie jest za bardzo obciążone.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.

Automatyczne smarowanie noży tnących
Dzięki ciągłemu smarowaniu noży tnących podczas rozdrabniania papieru mamy gwarancję stałej wysokiej wydajności.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2445MCWO

4019364546594

4597,00 zł

Niszczarka
przybiurkowa z
automatyczną
olejarką - IDEAL
2445 Oil MC / 0,8
x 5 mm

Niszczarki

Cena brutto

5654,31 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Wygodna w obsłudze i mocna przybiurkowa niszczarka dokumentów z funkcją SSC – Smart Shred Control – która zapobiega
zacięciu papieru. Posiada wszystkie systemy zabezpieczeń i unikalne funkcje, jak kontrolowany fotokomórką AUTO/START/STOP
czyli inteligentny przełącznik trybu pracy ze wskaźnikiem optycznym. Obudowa z płyty meblowej, drzwiczki zabezpieczone
zamkiem magnetycznym, energooszczędny, cicho pracujący i przyjazny dla środowiska silnik 390 W, plastikowy kosz na ścinki,
kółka. Do tego możliwość wyboru 3 wersji urządzenia o różnych parametrach niszczenia (od 4 mm w systemie paskowym po 2
× 15 mm w systemie paskowo-odcinkowym). Wersja urządzenia z automatycznym układem wtrysku oleju, który smaruje wały
tnące podczas rozdrabniania i gwarantuje stale wysoką wydajność.

W zestawie z niszczarką 1 litr oleju.

Niszczarki biznesowe

PREMIUM

marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością oraz jakością wykonania.
Niewątpliwym atutem jest także cicha praca i energooszczędność.

Większe bezpieczeństwo
Klapka bezpieczeństwa znajdująca się przy wlocie szczeliny podawczej jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, który
chroni palce i zabezpiecza przed wciągnięciem niepożądanych obiektów takich jak np. krawat czy inne części garderoby.

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia. Pełni także funkcję ''wyłącznika awaryjnego''.

SSC

– inteligentna kontrola niszczenia

Uśmiechnij się ;) teraz niszczenie odbywa się bez zacięć papieru! Uśmiechnięta buźka informuje Cię o ilości podawanych
dokumentów, jeśli świeci na zielono, wszystko jest w porządku. Jeśli buźka miga oznacza to, że ilość papieru jest zbyt duża
i urządzenie jest za bardzo obciążone.

Komponenty elektroniczne najwyższej jakości
Sprawdzone i przetestowane: niezawodna płytka drukowana kontrolująca wszystkie automatyczne funkcje niszczarki, w tym
tryb oszczędzania energii.

Wygodny pojemnik na ścinki
Przyjazny dla środowiska kosz na śmieci można łatwo wyjąć z szafki bez obawy o ubrudzenie się. Ścinki możemy zbierać
bezpośrednio w pojemniku lub z jednorazowym workiem foliowym.

Blue angel
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę ''Blue Angel''. ''Zerowe” zużycie
energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem
energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

Hartowane stalowe noże tnące
Celem ﬁrmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości. Niszczarki biznesowe
premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej hartowanej stali. Elementy te są poddawane
największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na
ich pękanie.

Automatyczne smarowanie noży tnących
Dzięki ciągłemu smarowaniu noży tnących podczas rozdrabniania papieru mamy gwarancję stałej wysokiej wydajności.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID2445SMCWO

4019364546624

5459,00 zł

Niszczarka
specjalistyczna
do dysków
twardych - 0101
HDP

Niszczarki

Cena brutto

6714,57 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

IDEALne rozwiązanie dla osób szukających prostego sposobu na ﬁzyczne niszczenie dysków twardych (3,5'' oraz 2,5'').

Precyzyjny mechanizm niszczenia nośników danych wykonany z niklowanej stali sprawia, że zniszczone dyski nie nadają się do
ponownego użytku, a system SPS zapewnia bezpieczeństwo pracy w trakcie użytkowania.
UWAGA! Urządzenie nie nadaje się do pracy ciągłej. Urządzenie niszczy do 50 dysków dziennie.

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Ilość w opak.

---

ID0101HDP

4019364882005

1 sztuka

Niszczarka
wysokowydajna IDEAL 4108 CC /
2 x 15 mm

Niszczarki

Niszczarki IDEAL

Ten model z łatwością może niszczyć całe archiwa. Posiada silnik z trójfazowym zasilaniem o mocy 3 kW, duży stół podawczy z
taśmą transportującą oraz łatwy w obsłudze panel sterujący z elektronicznymi sygnalizatorami kontrolnymi, które czuwają nad
bezpieczną pracą urządzenia. Zastosowano system potrójnego zabezpieczenia silnika (m.in. termiczne), automatycznego
zatrzymania przy przepełnieniu kosza oraz odcięcia zasilania przy nadmiarze niszczonych dokumentów lub otwartych
drzwiczkach. Duży pojemnik na ścinki z drzwiczkami z tyłu urządzenia. Plastikowy worek na ścinki zawieszony został na
specjalnej wysuwanej prowadnicy, dzięki czemu znacznie łatwiej jest go wysunąć, gdy jest już pełny. Niszczarka jest wydajna i
energooszczędna.

Niszczarki wysokowydajne marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek dla najbardziej wymagających. Wzorowa wydajność, światna jakość wykonania, możliwość
pracy ciągłej.

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia.

Wysuwane prowadnice worka
Wyciągany mechanizm na kółkach ułatwia wyjmowanie pełnego worka ścinków (pojemność 300 litrów) z tylnej części
urządzenia.

Automatyczne smarowanie noży
Za pomocą specjalnego oleju smarowane są noże tnące co zapewnia wysoką wydajność niszczenia dokumentów.

Przenośnik taśmowy
System przenośników taśmowych gwarantuje wysoką prędkość pracy bez tworzenia zacięć papieru. Również zmięty papier
można bez problemu podawać do głowicy rozdrabniającej.

Podświetlenie miejsca pracy
Obszar podawania i przenośnik taśmowy oświetlone są diodami LED.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID4108CC2

4019364760235

38200,00 zł

Niszczarka
wysokowydajna IDEAL 4108 CC /
4 x 40 mm

Niszczarki

Cena brutto

46986,00 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Ten model z łatwością może niszczyć całe archiwa. Posiada silnik z trójfazowym zasilaniem o mocy 3 kW, duży stół podawczy z
taśmą transportującą oraz łatwy w obsłudze panel sterujący z elektronicznymi sygnalizatorami kontrolnymi, które czuwają nad
bezpieczną pracą urządzenia. Zastosowano system potrójnego zabezpieczenia silnika (m.in. termiczne), automatycznego
zatrzymania przy przepełnieniu kosza oraz odcięcia zasilania przy nadmiarze niszczonych dokumentów lub otwartych
drzwiczkach. Duży pojemnik na ścinki z drzwiczkami z tyłu urządzenia. Plastikowy worek na ścinki zawieszony został na
specjalnej wysuwanej prowadnicy, dzięki czemu znacznie łatwiej jest go wysunąć, gdy jest już pełny. Niszczarka jest wydajna i
energooszczędna.

Niszczarki wysokowydajne marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek dla najbardziej wymagających. Wzorowa wydajność, światna jakość wykonania, możliwość
pracy ciągłej.

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia.

Wysuwane prowadnice worka
Wyciągany mechanizm na kółkach ułatwia wyjmowanie pełnego worka ścinków (pojemność 300 litrów) z tylnej części
urządzenia.

Automatyczne smarowanie noży
Za pomocą specjalnego oleju smarowane są noże tnące co zapewnia wysoką wydajność niszczenia dokumentów.

Przenośnik taśmowy
System przenośników taśmowych gwarantuje wysoką prędkość pracy bez tworzenia zacięć papieru. Również zmięty papier
można bez problemu podawać do głowicy rozdrabniającej.

Podświetlenie miejsca pracy
Obszar podawania i przenośnik taśmowy oświetlone są diodami LED.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID4108CC4

4019364760242

38200,00 zł

Niszczarka
wysokowydajna IDEAL 4108 CC /
6 mm

Niszczarki

Cena brutto

46986,00 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Ten model z łatwością może niszczyć całe archiwa. Posiada silnik z trójfazowym zasilaniem o mocy 4 kW, duży stół podawczy z
taśmą transportującą oraz łatwy w obsłudze panel sterujący z elektronicznymi sygnalizatorami kontrolnymi, które czuwają nad
bezpieczną pracą urządzenia. Zastosowano system potrójnego zabezpieczenia silnika (m.in. termiczne), automatycznego
zatrzymania przy przepełnieniu kosza oraz odcięcia zasilania przy nadmiarze niszczonych dokumentów lub otwartych
drzwiczkach. Duży pojemnik na ścinki z drzwiczkami z tyłu urządzenia. Plastikowy worek na ścinki zawieszony został na
specjalnej wysuwanej prowadnicy, dzięki czemu znacznie łatwiej jest go wysunąć, gdy jest już pełny. Niszczarka jest wydajna i
energooszczędna.

Niszczarki wysokowydajne marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek dla najbardziej wymagających. Wzorowa wydajność, światna jakość wykonania, możliwość
pracy ciągłej.

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia.

Wysuwane prowadnice worka
Wyciągany mechanizm na kółkach ułatwia wyjmowanie pełnego worka ścinków (pojemność 300 litrów) z tylnej części
urządzenia.

Automatyczne smarowanie noży
Za pomocą specjalnego oleju smarowane są noże tnące co zapewnia wysoką wydajność niszczenia dokumentów.

Przenośnik taśmowy
System przenośników taśmowych gwarantuje wysoką prędkość pracy bez tworzenia zacięć papieru. Również zmięty papier
można bez problemu podawać do głowicy rozdrabniającej.

Podświetlenie miejsca pracy
Obszar podawania i przenośnik taśmowy oświetlone są diodami LED.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID41086

4019364760228

38200,00 zł

Niszczarka
wysokowydajna IDEAL 4108 CC /
6 x 50 mm

Niszczarki

Niszczarki IDEAL

Cena brutto

46986,00 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Ten model z łatwością może niszczyć całe archiwa. Posiada silnik z trójfazowym zasilaniem o mocy 3 kW, duży stół podawczy z
taśmą transportującą oraz łatwy w obsłudze panel sterujący z elektronicznymi sygnalizatorami kontrolnymi, które czuwają nad
bezpieczną pracą urządzenia. Zastosowano system potrójnego zabezpieczenia silnika (m.in. termiczne), automatycznego
zatrzymania przy przepełnieniu kosza oraz odcięcia zasilania przy nadmiarze niszczonych dokumentów lub otwartych
drzwiczkach. Duży pojemnik na ścinki z drzwiczkami z tyłu urządzenia. Plastikowy worek na ścinki zawieszony został na
specjalnej wysuwanej prowadnicy, dzięki czemu znacznie łatwiej jest go wysunąć, gdy jest już pełny. Niszczarka jest wydajna i
energooszczędna.

Niszczarki wysokowydajne marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek dla najbardziej wymagających. Wzorowa wydajność, światna jakość wykonania, możliwość
pracy ciągłej.

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia.

Wysuwane prowadnice worka
Wyciągany mechanizm na kółkach ułatwia wyjmowanie pełnego worka ścinków (pojemność 300 litrów) z tylnej części
urządzenia.

Automatyczne smarowanie noży
Za pomocą specjalnego oleju smarowane są noże tnące co zapewnia wysoką wydajność niszczenia dokumentów.

Przenośnik taśmowy
System przenośników taśmowych gwarantuje wysoką prędkość pracy bez tworzenia zacięć papieru. Również zmięty papier
można bez problemu podawać do głowicy rozdrabniającej.

Podświetlenie miejsca pracy
Obszar podawania i przenośnik taśmowy oświetlone są diodami LED.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID4108CC6

4019364760204

38200,00 zł

Niszczarka
wysokowydajna IDEAL 4600 CC /
2 x 15 mm

Niszczarki

Cena brutto

46986,00 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Kompaktowa obudowa sprzyja racjonalnemu wykorzystaniu powierzchni biurowej. Wygodna szczelina podawcza do 460 mm.
Automatyczne uruchamianie/zatrzymywanie dzięki fotokomórce. Wielofunkcyjny przycisk EASYSWITCH – pozwala na łatwą
obsługę urządzenia, wskazuje status niszczarki przy pomocy różnych kolorów i podświetlanych symboli. Sterowanie
elektroniczne zapobiega podaniu nadmiernej ilości papieru poprzez automatyczne cofanie i ponowne wprowadzanie w
przypadku zacięć papieru. Składany stolik przy szczelinie podawczej. Wyłącznik główny i wyłącznik awaryjny. Wytrzymałe noże
tnące wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali odporne na miękkie metalowe przedmioty takie jak zszywki czy spinacze.
Automatyczna olejarka pozwala na pracę ciągłą urządzenia. Automatyczny tryb bezczynności po 30 minutach pozwala na
oszczędność energii. Mocny silnik trójfazowy z zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Drzwiczki z przodu pozwalają na szybki
dostęp do pojemnika o dużej objętości, a dzięki zastosowaniu kółek pozwala na łatwy transport. Automatyczne zatrzymanie
urządzenia po otwarciu drzwi przednich lub po zapełnieniu kosza na ścinki.

Niszczarki wysokowydajne marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek dla najbardziej wymagających. Wzorowa wydajność, światna jakość wykonania, możliwość
pracy ciągłej.

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia.

Składany stół podawczy
Jest to idealne rozwiązanie przy wkładaniu papieru na płasko. Fotokomórka automatycznie uruchamia lub zatrzymuje głowicę
tnącą podczas korzystania z tej szczeliny.

Automatyczne smarowanie noży
Za pomocą specjalnego oleju smarowane są noże tnące co zapewnia wysoką wydajność niszczenia dokumentów.

Mobilny pojemnik na ścinki
Można go łatwo wysunąć otwierając przednie drzwiczki. Niszczarka automatycznie się zatrzyma.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID4600CC2

4019364747106

30470,00 zł

Niszczarka
wysokowydajna IDEAL 4600 CC /
4 x 40 mm

Niszczarki

Cena brutto

37478,10 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Kompaktowa obudowa sprzyja racjonalnemu wykorzystaniu powierzchni biurowej. Wygodna szczelina podawcza do 460 mm.
Automatyczne uruchamianie/zatrzymywanie dzięki fotokomórce. Wielofunkcyjny przycisk EASYSWITCH – pozwala na łatwą
obsługę urządzenia, wskazuje status niszczarki przy pomocy różnych kolorów i podświetlanych symboli. Sterowanie
elektroniczne zapobiega podaniu nadmiernej ilości papieru poprzez automatyczne cofanie i ponowne wprowadzanie w
przypadku zacięć papieru. Składany stolik przy szczelinie podawczej. Wyłącznik główny i wyłącznik awaryjny. Wytrzymałe noże
tnące wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali odporne na miękkie metalowe przedmioty takie jak zszywki czy spinacze.
Automatyczna olejarka pozwala na pracę ciągłą urządzenia. Automatyczny tryb bezczynności po 30 minutach pozwala na
oszczędność energii. Mocny silnik trójfazowy z zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Drzwiczki z przodu pozwalają na szybki
dostęp do pojemnika o dużej objętości, a dzięki zastosowaniu kółek pozwala na łatwy transport. Automatyczne zatrzymanie
urządzenia po otwarciu drzwi przednich lub po zapełnieniu kosza na ścinki.

Niszczarki wysokowydajne marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek dla najbardziej wymagających. Wzorowa wydajność, światna jakość wykonania, możliwość
pracy ciągłej.

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia.

Składany stół podawczy
Jest to idealne rozwiązanie przy wkładaniu papieru na płasko. Fotokomórka automatycznie uruchamia lub zatrzymuje głowicę
tnącą podczas korzystania z tej szczeliny.

Automatyczne smarowanie noży
Za pomocą specjalnego oleju smarowane są noże tnące co zapewnia wysoką wydajność niszczenia dokumentów.

Mobilny pojemnik na ścinki
Można go łatwo wysunąć otwierając przednie drzwiczki. Niszczarka automatycznie się zatrzyma.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID4600CC4

4019364747120

30470,00 zł

Niszczarka
wysokowydajna IDEAL 4600 CC /
6 x 50 mm

Niszczarki

Cena brutto

37478,10 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Kompaktowa obudowa sprzyja racjonalnemu wykorzystaniu powierzchni biurowej. Wygodna szczelina podawcza do 460 mm.
Automatyczne uruchamianie/zatrzymywanie dzięki fotokomórce. Wielofunkcyjny przycisk EASYSWITCH – pozwala na łatwą
obsługę urządzenia, wskazuje status niszczarki przy pomocy różnych kolorów i podświetlanych symboli. Sterowanie
elektroniczne zapobiega podaniu nadmiernej ilości papieru poprzez automatyczne cofanie i ponowne wprowadzanie w
przypadku zacięć papieru. Składany stolik przy szczelinie podawczej. Wyłącznik główny i wyłącznik awaryjny. Wytrzymałe noże
tnące wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali odporne na miękkie metalowe przedmioty takie jak zszywki czy spinacze.
Automatyczna olejarka pozwala na pracę ciągłą urządzenia. Automatyczny tryb bezczynności po 30 minutach pozwala na
oszczędność energii. Mocny silnik trójfazowy z zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Drzwiczki z przodu pozwalają na szybki
dostęp do pojemnika o dużej objętości, a dzięki zastosowaniu kółek pozwala na łatwy transport. Automatyczne zatrzymanie
urządzenia po otwarciu drzwi przednich lub po zapełnieniu kosza na ścinki.

Niszczarki wysokowydajne marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek dla najbardziej wymagających. Wzorowa wydajność, światna jakość wykonania, możliwość
pracy ciągłej.

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia.

Składany stół podawczy
Jest to idealne rozwiązanie przy wkładaniu papieru na płasko. Fotokomórka automatycznie uruchamia lub zatrzymuje głowicę
tnącą podczas korzystania z tej szczeliny.

Automatyczne smarowanie noży
Za pomocą specjalnego oleju smarowane są noże tnące co zapewnia wysoką wydajność niszczenia dokumentów.

Mobilny pojemnik na ścinki
Można go łatwo wysunąć otwierając przednie drzwiczki. Niszczarka automatycznie się zatrzyma.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID4600CC6

4019364747113

30470,00 zł

Niszczarka
wysokowydajna IDEAL 4606 CC /

Niszczarki

Niszczarki IDEAL

Cena brutto

37478,10 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

2 x 15 mm
Kompaktowa obudowa sprzyja racjonalnemu wykorzystaniu powierzchni biurowej. Wygodna szczelina podawcza do 460 mm.
Automatyczne uruchamianie/zatrzymywanie dzięki fotokomórce. Wielofunkcyjny przycisk EASYSWITCH – pozwala na łatwą
obsługę urządzenia, wskazuje status niszczarki przy pomocy różnych kolorów i podświetlanych symboli. Sterowanie
elektroniczne zapobiega podaniu nadmiernej ilości papieru poprzez automatyczne cofanie i ponowne wprowadzanie w
przypadku zacięć papieru. Składany stolik przy szczelinie podawczej. Kosz zasypowy na pognieciony papier. Wyłącznik główny i
wyłącznik awaryjny. Wytrzymałe noże tnące wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali odporne na miękkie metalowe
przedmioty takie jak zszywki czy spinacze. Automatyczna olejarka pozwala na pracę ciągłą urządzenia. Automatyczny tryb
bezczynności po 30 minutach pozwala na oszczędność energii. Mocny silnik trójfazowy z zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Drzwiczki z przodu pozwalają na szybki dostęp do pojemnika o dużej objętości, a dzięki zastosowaniu kółek pozwala na łatwy
transport. Automatyczne zatrzymanie urządzenia po otwarciu drzwi przednich lub po zapełnieniu kosza na ścinki.

Niszczarki wysokowydajne marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek dla najbardziej wymagających. Wzorowa wydajność, światna jakość wykonania, możliwość
pracy ciągłej.

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia.

Składany stół podawczy
Jest to idealne rozwiązanie przy wkładaniu papieru na płasko. Fotokomórka automatycznie uruchamia lub zatrzymuje głowicę
tnącą podczas korzystania z tej szczeliny.

Automatyczne smarowanie noży
Za pomocą specjalnego oleju smarowane są noże tnące co zapewnia wysoką wydajność niszczenia dokumentów.

Komin zasypowy
W przypadku zacięcia papieru zabezpieczony elektronicznie komin zasypowy można przechylić zapewniając wygodne, a przede
wszystkim bezpieczne czyszczenie.

Łopatki podajnika
Zmięty papier jest podawany do zespołu noży tnących przez obracanie gumowych łopatek w zasobniku podajnika.

Mobilny pojemnik na ścinki
Można go łatwo wysunąć otwierając przednie drzwiczki. Niszczarka automatycznie się zatrzyma.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID4606CC2

4019364745102

33190,00 zł

Niszczarka
wysokowydajna IDEAL 4606 CC /
4 x 40 mm

Niszczarki

Cena brutto

40823,70 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Kompaktowa obudowa sprzyja racjonalnemu wykorzystaniu powierzchni biurowej. Wygodna szczelina podawcza do 460 mm.
Automatyczne uruchamianie/zatrzymywanie dzięki fotokomórce. Wielofunkcyjny przycisk EASYSWITCH – pozwala na łatwą

obsługę urządzenia, wskazuje status niszczarki przy pomocy różnych kolorów i podświetlanych symboli. Sterowanie
elektroniczne zapobiega podaniu nadmiernej ilości papieru poprzez automatyczne cofanie i ponowne wprowadzanie w
przypadku zacięć papieru. Składany stolik przy szczelinie podawczej. Kosz zasypowy na pognieciony papier. Wyłącznik główny i
wyłącznik awaryjny. Wytrzymałe noże tnące wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali odporne na miękkie metalowe
przedmioty takie jak zszywki czy spinacze. Automatyczna olejarka pozwala na pracę ciągłą urządzenia. Automatyczny tryb
bezczynności po 30 minutach pozwala na oszczędność energii. Mocny silnik trójfazowy z zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Drzwiczki z przodu pozwalają na szybki dostęp do pojemnika o dużej objętości, a dzięki zastosowaniu kółek pozwala na łatwy
transport. Automatyczne zatrzymanie urządzenia po otwarciu drzwi przednich lub po zapełnieniu kosza na ścinki.

Niszczarki wysokowydajne marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek dla najbardziej wymagających. Wzorowa wydajność, światna jakość wykonania, możliwość
pracy ciągłej.

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia.

Składany stół podawczy
Jest to idealne rozwiązanie przy wkładaniu papieru na płasko. Fotokomórka automatycznie uruchamia lub zatrzymuje głowicę
tnącą podczas korzystania z tej szczeliny.

Automatyczne smarowanie noży
Za pomocą specjalnego oleju smarowane są noże tnące co zapewnia wysoką wydajność niszczenia dokumentów.

Komin zasypowy
W przypadku zacięcia papieru zabezpieczony elektronicznie komin zasypowy można przechylić zapewniając wygodne, a przede
wszystkim bezpieczne czyszczenie.

Łopatki podajnika
Zmięty papier jest podawany do zespołu noży tnących przez obracanie gumowych łopatek w zasobniku podajnika.

Mobilny pojemnik na ścinki
Można go łatwo wysunąć otwierając przednie drzwiczki. Niszczarka automatycznie się zatrzyma.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID4606CC4

4019364745126

33190,00 zł

Niszczarka
wysokowydajna IDEAL 4606 CC /
6 x 50 mm

Niszczarki

Cena brutto

40823,70 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Kompaktowa obudowa sprzyja racjonalnemu wykorzystaniu powierzchni biurowej. Wygodna szczelina podawcza do 460 mm.
Automatyczne uruchamianie/zatrzymywanie dzięki fotokomórce. Wielofunkcyjny przycisk EASYSWITCH – pozwala na łatwą
obsługę urządzenia, wskazuje status niszczarki przy pomocy różnych kolorów i podświetlanych symboli. Sterowanie
elektroniczne zapobiega podaniu nadmiernej ilości papieru poprzez automatyczne cofanie i ponowne wprowadzanie w
przypadku zacięć papieru. Składany stolik przy szczelinie podawczej. Kosz zasypowy na pognieciony papier. Wyłącznik główny i
wyłącznik awaryjny. Wytrzymałe noże tnące wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali odporne na miękkie metalowe

przedmioty takie jak zszywki czy spinacze. Automatyczna olejarka pozwala na pracę ciągłą urządzenia. Automatyczny tryb
bezczynności po 30 minutach pozwala na oszczędność energii. Mocny silnik trójfazowy z zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Drzwiczki z przodu pozwalają na szybki dostęp do pojemnika o dużej objętości, a dzięki zastosowaniu kółek pozwala na łatwy
transport. Automatyczne zatrzymanie urządzenia po otwarciu drzwi przednich lub po zapełnieniu kosza na ścinki.

Niszczarki wysokowydajne marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek dla najbardziej wymagających. Wzorowa wydajność, światna jakość wykonania, możliwość
pracy ciągłej.

Przełącznik Easy Switch
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi
wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia.

Składany stół podawczy
Jest to idealne rozwiązanie przy wkładaniu papieru na płasko. Fotokomórka automatycznie uruchamia lub zatrzymuje głowicę
tnącą podczas korzystania z tej szczeliny.

Automatyczne smarowanie noży
Za pomocą specjalnego oleju smarowane są noże tnące co zapewnia wysoką wydajność niszczenia dokumentów.

Komin zasypowy
W przypadku zacięcia papieru zabezpieczony elektronicznie komin zasypowy można przechylić zapewniając wygodne, a przede
wszystkim bezpieczne czyszczenie.

Łopatki podajnika
Zmięty papier jest podawany do zespołu noży tnących przez obracanie gumowych łopatek w zasobniku podajnika.

Mobilny pojemnik na ścinki
Można go łatwo wysunąć otwierając przednie drzwiczki. Niszczarka automatycznie się zatrzyma.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ID4606CC6

4019364745119

33190,00 zł

Niszczarka
wysokowydajna IDEAL 5009 CC-2
/ 8 x 40 - 80 mm

Niszczarki

Cena brutto

40823,70 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Niszczarki IDEAL

Wysokowydajna niszczarka wyposażona w duży stół podawczy. Funkcja ''2-speed'' umożliwia pracę w dwóch automatycznie
dobieranych poziomach prędkości (dostosowanie prędkości niszczenia do ilości niszczonego papieru). Automatyczny rewers i
ponowny start po zacięciu papieru zapewniają płynną pracę urządzenia. Przy przepełnieniu kosza lub otwartych drzwiczkach
następuje automatyczne odcięcie zasilania.

Niszczarki wysokowydajne marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek dla najbardziej wymagających. Wzorowa wydajność, światna jakość wykonania, możliwość
pracy ciągłej.

Panel kontrolny
Ergonomicznie umieszczony panel sterowania z przyciskami START (do przodu) / STOP / REVERSE (do tyłu) oraz optycznymi
wskaźnikami statusu pracy niszczarki. Urządzenie można zablokować za pomocą kluczyka.

Solidne noże tnące
Urządzenie pozwala na niszczenie kompletnych segregatorów łącznie z zawartymi elementami metalowymi, a to wszystko
dzięki nożom tnącym wykonanym z hartowanej stali.

Odpowiednie smarowanie
Łatwe smarowanie dzięki zcentralizowanej olejarce. Jest to standardowe wyposażenie urządzenia zapewniające ciągłą pracę
i dużą wydajność.

Wózek na ścinki na kółkach
Drzwi z tyłu niszczarki są elektronicznie zabezpieczone i umożliwiają bezpieczne i łatwe wysuwanie wózka.

Wygodny taśmociąg
Dzięki zastosowaniu taśmociągu (wyposażenie dodatkowe), można zwiększyć wydajność niszczarki nawet dwukrotnie!
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Ilość w opak.

---

ID5009CC2

4019364772313

1 sztuka

Niszczarka
wysokowydajna IDEAL 5009 CC-3
/ 6 x 50 mm

Niszczarki

Niszczarki IDEAL

Wysokowydajna niszczarka wyposażona w duży stół podawczy. Funkcja ''2-speed'' umożliwia pracę w dwóch automatycznie
dobieranych poziomach prędkości (dostosowanie prędkości niszczenia do ilości niszczonego papieru). Automatyczny rewers i
ponowny start po zacięciu papieru zapewniają płynną pracę urządzenia. Przy przepełnieniu kosza lub otwartych drzwiczkach
następuje automatyczne odcięcie zasilania.

Niszczarki wysokowydajne marki

IDEAL

Jest to segment niszczarek dla najbardziej wymagających. Wzorowa wydajność, światna jakość wykonania, możliwość
pracy ciągłej.

Panel kontrolny
Ergonomicznie umieszczony panel sterowania z przyciskami START (do przodu) / STOP / REVERSE (do tyłu) oraz optycznymi
wskaźnikami statusu pracy niszczarki. Urządzenie można zablokować za pomocą kluczyka.

Solidne noże tnące
Urządzenie pozwala na niszczenie kompletnych segregatorów łącznie z zawartymi elementami metalowymi, a to wszystko
dzięki nożom tnącym wykonanym z hartowanej stali.

Odpowiednie smarowanie
Łatwe smarowanie dzięki zcentralizowanej olejarce. Jest to standardowe wyposażenie urządzenia zapewniające ciągłą pracę
i dużą wydajność.

Wózek na ścinki na kółkach
Drzwi z tyłu niszczarki są elektronicznie zabezpieczone i umożliwiają bezpieczne i łatwe wysuwanie wózka.

Wygodny taśmociąg
Dzięki zastosowaniu taśmociągu (wyposażenie dodatkowe), można zwiększyć wydajność niszczarki nawet dwukrotnie!
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Ilość w opak.

---

ID5009CC3

4019364773310

1 sztuka

Olej do
automatycznego
smarowania
noży tnących w
niszczarkach
IDEAL dla modeli
2445 (olejenie),
2604 (olejenie),
3104 (olejenie),
4002 (olejenie),
3105, 4005,
4108, 5009,
0201 OMD o
pojemności 1000
ml

Niszczarki

Akcesoria

Olej do automatycznego smarowania noży tnących w niszczarkach ﬁrmy IDEAL.
Oleje dostępne są dla modeli:
2240 CC do 5009 2CC o pojemności 200 ml
2445 (olejenie), 2604 (olejenie), 3104 (olejenie), 4002 (olejenie), 3105, 4005, 4108, 5009, 0201 OMD o pojemności 1000
ml
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OL40051L

4019364950865

119,00 zł

Olej do
automatycznego
smarowania
noży tnących w
niszczarkach
IDEAL od modelu
2240 CC do 5009
2CC o
pojemności 200
ml

Niszczarki

Akcesoria

Olej do automatycznego smarowania noży tnących w niszczarkach ﬁrmy IDEAL.
Oleje dostępne są dla modeli:
2240 CC do 5009 2CC o pojemności 200 ml

Cena brutto

146,37 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

2445 (olejenie), 2604 (olejenie), 3104 (olejenie), 4002 (olejenie), 3105, 4005, 4108, 5009, 0201 OMD o pojemności 1000
ml
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

OL2240-5009

4019364950803

63,00 zł

77,49 zł

Plastikowe worki
na ścinki do
niszczarek IDEAL
- przeznaczone
dla modeli 2200
/ 2201 / 2350 /
2400 / 2401 /
2402 - 50 sztuk

Niszczarki

Ilość w opak.

1 sztuka

Akcesoria

Plastikowe worki na ścinki dla niszczarek IDEAL.
Opakowanie zawiera 50 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

TO027

4019364940101

137,00 zł

Plastikowe worki
na ścinki do
niszczarek IDEAL
- przeznaczone
dla modeli 2360
/ 2360-60 / 2403
/ 2404 - 50 sztuk

Niszczarki

Cena brutto

168,51 zł

Ilość w opak.

50 sztuk

Akcesoria

Plastikowe worki na ścinki dla niszczarek IDEAL.
Opakowanie zawiera 50 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

TO403

4019364940132

157,00 zł

Plastikowe worki
na ścinki do
niszczarek IDEAL
- przeznaczone
dla modeli 2502
/ 2503 / 2602 /
2603 / 2604
/3102 / 3103 /
3104 / 3800 /
3802 - 50 sztuk

Niszczarki

Cena brutto

193,11 zł

Ilość w opak.

50 sztuk

Akcesoria

Plastikowe worki na ścinki dla niszczarek IDEAL.
Opakowanie zawiera 50 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

TO037

4019364940606

317,00 zł

Plastikowe worki
na ścinki do
niszczarek IDEAL
- przeznaczone
dla modeli 2600
/ 2601 / 3801 50 sztuk

Niszczarki

Cena brutto

389,91 zł

Ilość w opak.

50 sztuk

Akcesoria

Plastikowe worki na ścinki dla niszczarek IDEAL.
Opakowanie zawiera 50 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

TO029

4019364940200

249,00 zł

Plastikowe worki
na ścinki do
niszczarek IDEAL
- przeznaczone
dla modeli 3105

Niszczarki

Akcesoria

Cena brutto

306,27 zł

Ilość w opak.

50 sztuk

/ 3804 / 4000 /
4002 / 4003 /
4004 / 4005 /
4006 - 50 sztuk
Plastikowe worki na ścinki dla niszczarek IDEAL.
Opakowanie zawiera 50 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

TO410

4019364940705

380,00 zł

Plastikowe worki
na ścinki do
niszczarek IDEAL
- przeznaczone
dla modeli 4104
/ 4105 - 50 sztuk

Niszczarki

Cena brutto

467,40 zł

Ilość w opak.

50 sztuk

Akcesoria

Plastikowe worki na ścinki dla niszczarek IDEAL.
Opakowanie zawiera 50 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

TO032

4019364940408

639,00 zł

Plastikowe worki
na ścinki do
niszczarek IDEAL
- przeznaczone
dla modeli 4107
/ 4109 - 50 sztuk

Niszczarki

Cena brutto

785,97 zł

Ilość w opak.

50 sztuk

Akcesoria

Plastikowe worki na ścinki dla niszczarek IDEAL.
Opakowanie zawiera 50 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

TO412

4019364940453

619,00 zł

Plastikowe worki
na ścinki do
niszczarek IDEAL
- przeznaczone
dla modeli 5009
/ 4105 CC / 4106
/ 5008 / 6006 50 sztuk

Niszczarki

Cena brutto

761,37 zł

Ilość w opak.

50 sztuk

Akcesoria

Plastikowe worki na ścinki dla niszczarek IDEAL.
Opakowanie zawiera 50 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

TO414

4019364940804

890,00 zł

1094,70 zł

Plastikowe worki
na ścinki do
niszczarek IDEAL
- przeznaczone
dla modelu 3803
- 50 sztuk

Niszczarki

Ilość w opak.

50 sztuk

Akcesoria

Plastikowe worki na ścinki dla niszczarek IDEAL.
Opakowanie zawiera 50 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

TO408

4019364940651

317,00 zł

Plastikowe worki
na ścinki do
niszczarek IDEAL
- przeznaczone
dla modelu 4605

Niszczarki

Akcesoria

Cena brutto

389,91 zł

Ilość w opak.

50 sztuk

- 50 sztuk
Plastikowe worki na ścinki dla niszczarek IDEAL.
Opakowanie zawiera 50 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

TO030

4019364940309

619,00 zł

Taśmociąg do
niszczarek IDEAL
5009-2 CC i
5009-3 CC

Niszczarki

Cena brutto

761,37 zł

Ilość w opak.

50 sztuk

Akcesoria

System transportujący gwarantuje szybkie i wygodne pozbywanie się ścinków. Poszatkowane odpady transportowane są do
zewnętrznego pojemnika za pomocą przenośnika taśmowego.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

CONV5009

4019364955952

15400,00 zł

Uniwersalne
koperty olejowe
IDEAL - 18 sztuk

Niszczarki

Cena brutto

18942,00 zł

Ilość w opak.

---

Akcesoria

Uniwersalne koperty do ręcznego smarowania noży tnących w niszczarkach, nasączone wysokiej jakości olejem. Regularne ich
stosowanie znacznie wydłuża żywotność i bezawaryjność noży tnących niszczarki.
W opakowaniu 18 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

OILSHEETS18

4019364950902

64,00 zł

78,72 zł

Uniwersalny olej
do smarowania
noży 250 ml

Niszczarki

Ilość w opak.

18 sztuk

Akcesoria

Olej do ręcznego smarowania noży tnących w niszczarkach.
Olej dostępny w opakowaniu o pojemności 250 ml.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

OLPOL250

5903868501120

23,00 zł

28,29 zł

Cena brutto

Uniwersalny olej
do smarowania
noży 90 ml

Niszczarki

Ilość w opak.

1

Akcesoria

Olej do ręcznego smarowania noży tnących w niszczarkach.
Olej dostępny w opakowaniu o pojemności 90 ml.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OLPOL

5903868501014

9,00 zł

11,07 zł

Ilość w opak.

---

