
www.fellowes.pl Najmocniejsze Niszczarki Świata

Niszczarka Fellowes® Microshred® 62Mc 

Niszczarka Fellowes® Microshred® 99Ms 

Niszczarka Fellowes® Microshred® 450M 

Niszczarka Fellowes® AutoMax® 100M 

™

Niszczy jednorazowo do 10 kartek (70 g) na mikrościnki o rozmiarze 3x10 mm.

Zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Niszczy kartkę A4 na ponad 2000 ścinków.

Poziom bezpieczeństwa DIN dla dokumentów P-4 i kart kredytowych T-5.

Przeznaczona do użytku dla 1 osoby. Posiada 19 litrowy wyjmowany kosz.

Niszczy jednorazowo do 14 kartek (70 g) na mikrościnki o rozmiarze 2x14 mm.

Zapewnia maksimum bezpieczeństwa. Niszczy kartę A4 na ponad 2000 ścinków. 

Poziom bezpieczeństwa DIN dla dokumentów P-5 i kart kredytowych T-5.

Przeznaczona do pracy dla 3-5 użytkowników, posiada 34 litrowy wyjmowany kosz.

SKU: 4685201

SKU: 4609101

SKU: 4074101

SKU: 4629201

Niszczy jednorazowo do 9 kartek (70 g) na mikrościnki o rozmiarze 2x12 mm.

Zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Niszczy kartkę A4 na ponad 2500 ścinków.

Poziom bezpieczeństwa DIN dla dokumentów P-5 i kart kredytowych T-1.

Przeznaczona dla 1-3 użytkowników. Posiada 22 litrowy wyjmowany kosz.

Niszczy automatycznie do 100 kartek (70 g) na mini-ścinki o rozmiarze 4x10 mm.

Niszczy kartkę A4 na ponad 1000 ścinków zapewniając wysokie bezpieczeństwo 

Poziom bezpieczeństwa DIN dla dokumentów P-4.

Do użytku dla 1 osoby. Wyjmowany 23 litrowy kosz.

Podwyższony stopień 
zabezpieczenia zniszczonych 
dokumentów

Blokada Safety Lock zapobiega 
przypadkowemu uruchomieniu 
urządzenia

Podwyższony stopień 
zabezpieczenia zniszczonych 
dokumentów

Niszczy: Niszczy:

Ciche niszczenie dokumentów

Zatrzymuje i wycofuje 
dokumenty przy zacięciu

W momencie dotknięcia szczeliny 
wejściowej zatrzymuje pracę noży

Niszczy: Niszczy:

Zamów urządzenie i zarejestruj zakup na stronie www.fellowes-promotion.com, a będziesz miał szansę wygrać 1 z 20 głośników Sonos.  
Oferta obowiązuje przy zakupie od 1.04 - 30.06.2019. Szczegółowe warunki promocji dostępne na https://www.fellowes-promotion.com

Podwyższony stopień 
zabezpieczenia zniszczonych 
dokumentów

Ciche niszczenie dokumentów

Zatrzymuje i wycofuje 
dokumenty przy zacięciu

Urządzenie wyłącza się po  
2 minutach braku aktywności

Podwyższony stopień 
zabezpieczenia zniszczonych 
dokumentów

Ciche niszczenie dokumentów

Zatrzymuje i wycofuje 
dokumenty przy zacięciu

Urządzenie wyłącza się po  
2 minutach braku aktywności

85 zł 
ZWROTU

210 zł 
ZWROTU

100 zł 
ZWROTU

100 zł 
ZWROTU

OTRZYMAJ ZWROT DO 210 ZŁ ZA ZAKUP WYBRANYCH MODELI NISZCZAREK I BINDOWNIC

PRACUJ LEPIEJ  
Z FELLOWES  
i wygraj dla swojego  
biura głośnik SONOS

WYGRAJ



Bindownica Quasar+ 500

Bindownica elektryczna Quasar-E 500

Bindownica Quasar Wire

Bindownica na grzbiety plastikowe do regularnego użytkowania

Dziurkuje do 25 kartek A4 (80 g), może oprawiać dokumenty o grubości  

do 510 arkuszy

Szybka i łatwa w użyciu

System dziurkowania pionowego umożliwia niezależne dziurkowanie i nakładanie 

dokumentów na grzbiet, ułatwia wyrównanie dokumentów

Specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym  

systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu

Elektryczna bindownica na grzbiety plastikowe do regularnego użytku w biurze 

Dziurkuje do 25 kartek A4 (80 g), może oprawiać do 510 arkuszy dokumentów

Szybka i łatwa w użyciu

System dziurkowania pionowego umożliwia niezależne dziurkowanie i nakładanie 

dokumentów na grzbiet, ułatwia wyrównanie dokumentów

Specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym  

systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu

Do oprawiania dokumentów za pomocą grzbietów drutowych

Jednorazowo dziurkuje do 15 kartek A4 (80 g), może oprawiać do 130 arkuszy

Szybka i łatwa w użyciu

System dziurkowania pionowego umożliwia niezależne dziurkowanie i nakładanie 

dokumentów na grzbiet i przyśpiesza czas oprawy

Specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym  

systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu

SKU: 5627701

SKU: 5620901

SKU: 5224101

100 zł 
ZWROTU

210 zł 
ZWROTU

150 zł 
ZWROTU

Bindownica manualna

Bindownica elektryczna

Szuflada do dobierania  
i przechowywania grzbietów

www.fellowes.pl
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