
+

Veilig de zomer door met  
HSM datavernietigers met een  
speciale aanbieding.
Ontvang bij elke aanschaf van een HSM SECURIO B22 datavernietiger 
een barbecue met koeltas gratis.

Actieperiode:
1 april t/m 30 juni 2019



Uw HSM Partner:

Veilig, praktisch en chic

Bestel nu onder het motto „Zomer“

Art.-Nr. Snijgrootte
in mm

Snijcapaciteit
in vellen 80 
g/m²

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964

Prijs
in EUR / St.

Hoeveel-
heid

1831121 5,8 mm 17-19 P-2 / O-2 / T-2 / E-2

1830121 3,9 mm 13-15 P-2 / T-2 / E-2

1833121 3,9 x 30 mm 9-11 P-4 / T-4 / E-3 / F-1

1832121 1,9 x 15 mm 7-9 P-5 / T-5 / E-4 / F-2

1835121 0,78 x 11 mm 4-5 P-6 / F-3

gratis Campinggrill (W900050)

Ja, ik wil graag meer informatie over datavernietiging en privacy.
Neem contact met mij op.

+

Zomertijd is „buitentijd“: de stijgende temperaturen nodigen u uit om 

lekker de natuur in te gaan. De meesten van ons denken in deze periode 

aan bescherming tegen de zon, maar denkt u er ook over om uw privacy te 

beschermen?

U krijgt 3 jaar fabrieksgarantie op 

de datavernietiger HSM SECURIO 

B22.

+

In onze aanbieding „Beschermd de zomer door“, bieden wij u een da-

tavernietiger HSM SECURIO B22 aan met een speciaal cadeau. Bij elke 

aankoop krijgt u een barbecue voor tweeërlei gebruik GRATIS.

De praktische barbecue is niet alleen chic en handig, maar wordt gele-

verd met een handige draagtas, die ook als koelbox kan worden gebruikt.

Datavernietiger HSM SECURIO B22

Dataveiligheid gemakkelijk gemaakt! Het krachtige instapmodel van de B-serie voor bij de 

werkplek. Met start-/stop-automatisme en bescherming tegen overbelasting. 

Verkrijgbaar in vijf snijvarianten voor meer gegevensbeveiliging op de werkplek:

Stroken: 5,8 en 3,9 mm

Snippers: 3,9 x 30; 1,9 x 15 en 0,78 x 11 mm

 x Afmeting (B x D x H): 375 x 310 x 600 mm

 x Invoerbreedte: 240 mm 

 x Volume opvangbak: 33 Liter

 x Gewicht: 10-13 kg

Actieprijs*

Voor- en achternaam:

Firma:

Adres:

Postcode / plaats

Telefoon:

E-Mail:

Datum / handtekening

Afzender:

Actieperiode:
1 april t/m 30 juni 2019

Andere modellen op aanvraag. Technische en optische wijzigingen voorbehouden.
* Alle prijzen netto en excl BTW.


