
Zo’n 70% van alle vertrouwelijk gegevens staan op papier. 
Wanneer deze papieren ‘gewoon’ in de prullenbak belanden, 
kan vertrouwelijke informatie op straat komen te liggen. IDEAL 
papiervernietigers beschermen uw bedrijf, uw klanten en 
uw gegevens. 

Archiefvernietiging
All-in papiervernietiging voor een vast bedrag per maand.
 

 Wastenet inzameling   072 7202206   info@wastenet.nl

100% 
AVG proof 

Met de all-in service van Wastenet worden vertrouwelijke 
documenten binnen de muren van uw bedrijf met een IDEAL versnipperaar 
direct vernietigd. De gegevens hoeven geen lange transportroutes door en 
komen niet terecht in een tussenopslag die u niet kunt controleren. Zo garan-
deert u dat de gegevens van uw klanten en medewerkers bij u in goede 
handen zijn. Het versnipperde kantoorpapier wordt opgevangen in een rolcon-
tainer, voorzien van een sensor. Wanneer de container vol is, wordt deze 
automatisch binnen één week door Wastenet geleegd. 
Het vernipperde papier wordt daarna gerecycled tot nieuw papier.
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gegevens verlopen
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#4
Recycling tot 
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Vanaf 

€89
 per maand 

 

Voldoet  u aan 
de AVG eisen?

U zit aan de veilige kant met 
een IDEAL papiervernietiger. 
De ideale AVG-basisuitrusting



 
 

 

2604 
Model 2604 CC 2604 CC 3105 CC 3105 CC 4005 CC 4005 CC 

Invoerbreedte, mm 260 260 310 310 405 405 

Type snit snippers snippers snippers snippers snippers snippers 

Snippergrootte, mm 4 x 40 2 x 15 4 x 40 2 x 15 4 x 40 2 x 15 

Papiercapaciteit A4-vellen 70 g/m2
 25-27 15-17 40-45 25-30 40-45 25-30 

Papiercapaciteit A4-vellen 80 g/m2
 21-23 13-15 34-39 21-26 34-39 21-26 

Veiligheidsniveau DIN 66399 P-4 P-5 P-4 P-5 P-4 P-5 

Vernietigt ook 
 

  
 

  
 

   
 

  
 

   
 

  

Robuuste stalen snijkop, ook bestand tegen paperclips • • • 

Levenslange garantie op robuuste stalen snijmessen • • • 

Automatisch olietoevoer systeem optioneel standaard standaard 

Snelheid, m/sec. 0,10 0,15 0,15 

Volume kast in liters 525 525 525 

Capaciteit opvangbak in liters 240 (verrijdbare papiercontainer) 240 (verrijdbare papiercontainer) 240 (verrijdbare papiercontainer) 

Stroomaansluiting, volt/Hz (monofasig)1
 230 / 50 / 1~ 230 / 50 / 1~ 230 / 50 / 1~ 

Capaciteit motor, W 640 1600 1600 

Automatische start/stop via fotocel • • • 

ECC – Electronic Capacity Control • • • 

Bedieningselement EASY-SWITCH EASY-SWITCH EASY-SWITCH 

SPS Safety Protection System: • • • 

– Gepatenteerde veiligheidsklep op de invoer electronisch electronisch electronisch 

– Automatische terugloop / stroomuitschakeling • • • 

– Automatische uitschakeling bij volle opvangbak • • • 

– Electronische deurbeveiliging • • • 

– Dubbele thermische motorbeveiliging • • • 

– Zero energy standby mode • • • 

Bekroond “Blauwe Engel” voor energie-efficiëntie • • • 

Kwaliteitsvol houten meubel met in hoogte verstelbare pootjes met in hoogte verstelbare pootjes met in hoogte verstelbare pootjes 

Afmetingen, mm (H x B x D) 1307 x 725 x 796 1335 x 725 x 796 1335 x 725 x 796 

Gewicht, kg 110 146 149 

1 ander voltages beschikbaar 

 
 

Kredietkaarten 
CDs/DVDs 
Diskettes 

 

4005 3105 

JUMBO-modellen

ideal.de


