
Er du klar til GDPR lovgivningen 
som trer i kraft 25. mai 2018? 
 
Kort fortalt økes kravet til de ansattes og kunders personvern betydelig 
og det betyr at DU må sørge for at slik informasjon i din bedrift ikke 
kommer på avveie. De som ikke tar dette på alvor risikerer høye bøter. 
 
Papir må makuleres, og vi kan hjelpe deg med å velge riktig  
makuleringsmaskin modell. Alle modellene er tyskproduserte, har lavt 
støynivå og livstidsgaranti på skjæreverket! 

For lavt volum og 
med normalt  
sikkerhetsnivå 
 
Intimus 20 
 

 20 liters kabinett 

 4x28mm Cross/Cut 

 Sikkerhetsnivå P-4 

 Svært stillegående,  
kun <55 dB 

 Kapasitet på 7 ark av 
gangen 

 Makulerer opptil 60 ark pr minutt 

 Tåler stifter og binders 

 

Tilbudspris: Kr 2.600,- 
 

For lavt volum og 
med høyt  
sikkerhetsnivå 
 
Intimus Confidential 
 

 15 liters kabinett 

 2x8mm Cross/Cut 

 Sikkerhetsnivå P-5 

 Svært stillegående,  
kun <55 dB 

 Kapasitet på 8 ark av 
gangen 

 Makulerer opptil 80 ark pr minutt 

 Tåler stifter og binders 

 Egen slisse for makulering av CDèr 

 

Tilbudspris: Kr 3.200,- 



For lavt volum og med 
normalt  
sikkerhetsnivå 
 
Intimus 32 
 

 32 liters kabinett 

 4x28mm Cross/Cut 

 Sikkerhetsnivå P-4 

 Svært stillegående,  
kun <55 dB 

 Kapasitet på 12 ark av gangen 

 Makulerer opptil 150 ark pr minutt 

 Tåler stifter og binders 

 Egen slisse for makulering av CDèr 

 

Tilbudspris: Kr 5.900,-  

For mellomstort  
volum og med normalt  
sikkerhetsnivå 
 
Intimus 45 
 

 45 liters kabinett 

 3,8x30mm Cross/Cut 

 Sikkerhetsnivå P-4 

 Svært stillegående,  
kun <55 dB 

 Kapasitet på 11-13 ark av gangen 

 Makulerer opptil 170 ark pr minutt 

 Tåler stifter og binders 

 Egen slisse for makulering av CDèr 

 

Tilbudspris: Kr 6.990,-  

For mellomstort volum 
og med høyt  
sikkerhetsnivå 
 
Intimus 60 
 

 60 liters kabinett 

 1,9x15mm Cross/Cut 

 Sikkerhetsnivå P-5 

 Svært stillegående,  
kun <55 dB 

 Kapasitet på 9-10 ark av 
gangen 

 Makulerer opptil 140 ark pr minutt 

 Tåler stifter og binders 

 Egen slisse for makulering av CDèr 

 

Tilbudspris: Kr 8.900,- 

For høyt volum og 
med normalt  
sikkerhetsnivå 
 
Intimus 175 
 

 175 liters kabinett 

 4x46mm Cross/Cut 

 Sikkerhetsnivå P-3 

 Svært stillegående,  
kun 52 dB 

 Kapasitet på 35-40 ark av gangen 

 Makulerer opptil 950 ark pr minutt 

 Tåler stifter, binders og CDèr 

 

Leiepris: Kr 499,- pr mnd 

For mellomstort volum 
og med normalt  
sikkerhetsnivå 
 
Intimus 120 
 

 120 liters kabinett 

 3,8x36mm Cross/Cut 

 Sikkerhetsnivå P-4 

 Svært stillegående,  
kun 57 dB 

 Kapasitet på 21-23 ark av 
gangen 

 Makulerer opptil 630 ark pr minutt 

 Tåler stifter og binders 

 Egen slisse for makulering av CDèr 

 

Leiepris: Kr 250,- pr mnd 

Bestilling: 
Alle priser er eks mva og frakt 
 

Sett kryss på den modellen du ønsker å 
bestille, scan og send siden sammen 
med dine kontaktopplysninger til 
salg@postrom.no 
 
Ring oss gjerne på telefon 23 33 88 33  
   eller  
besøk oss i Grorudveien 55, 0976 Oslo 
 

www.postrom.no 


