NU TOT €60
CASHBACK
EN KANS OM EEN EXCLUSIEVE REIS NAAR

NEW YORK TE WINNEN

€10

€30

CASHBACK

€60

CASHBACK

CASHBACK

Powershred® 12C
Cross-Cut papiervernietiger

Powershred® 79Ci
Cross-Cut papiervernietiger

Powershred® 225Ci
Cross-Cut papiervernietiger

• Vernietigt tot 12 vel in snippers van 4x40mm
(DIN P-4)

• Vernietigt tot 16 vel per keer in snippers van
4x38mm (DIN P-4)

• Vernietigt tot 24 vel in snippers van 4x38mm
(DIN P-4)

• Safety Lock blokkeert de papiervernietiger
voor extra veiligheid

• 100% Jam Proof technologie voorkomt
papieropstoppingen en werkt krachtig door bij
zware taken

• 100% Jam Proof systeem voorkomt
papieropstoppingen

Art.-Nr: 7120101

Art.-Nr: 4679001

• Continue bedrijfscyclus voor non-stop
vernietigen
Art.-Nr: 4622001

AutoMax™ 100M
Mini-Cut papiervernietiger
• Capaciteit: 100 vel auto feed en 10
vel handmatige invoer
• 4x10mm Mini-Cut snippers (DIN P-4)
Art.-Nr: 4629201

€25
CASHBACK

AutoMax™ 200M
Micro-Cut papiervernietiger
• Capaciteit: 200 vel auto feed en 10
vel handmatige invoer

€50
CASHBACK

• 2x14mm Micro-Cut snippers (DIN
P-5)
Art.-Nr: 4656301

Bestel vandaag nog uw Fellowes machine and ga naar www.fellowes-promotion.com om uw cashback te claimen en kans te maken om
een reis naar NY voor 2 personen te winnen. Aanbieding is geldig van 1 januari tot en met 31 maart 2020, ga naar www.fellowes-promotion.com voor de
volledige voorwaarden.

NU TOT €60
CASHBACK
EN KANS OM EEN EXCLUSIEVE REIS NAAR

NEW YORK TE WINNEN

€15

€25

CASHBACK

CASHBACK

Saturn3i A3 lamineermachine

Jupiter 2 A3 lamineermachine

• 1 minuut opwarmtijd & lamineersnelheid van 30cm/min

• 1 minuut opwarmtijd & lamineert 4 A4 hoezen per minuut

• Geschikt voor lamineerhoezen van 80, 100 en 125 micron

• Geschikt voor lamineerhoezen tot 250 micron

• Eenvoudig in gebruik: sensor detecteert een foute invoer en stopt het
lamineren zodat de lamineerhoes opnieuw ingevoerd kan worden

• Eenvoudig in gebruik: pouch tracking systeem detecteert wanneer de
hoes dreigt vast te lopen zodat deze opnieuw ingevoerd kan worden

Art.-Nr: 5736001

Art.-Nr: 5733501

€20

€30

CASHBACK

CASHBACK

Pulsar + Manuele inbindmachine voor plastic bindruggen

Pulsar E Elektrische inbindmachine voor plastic bindruggen

• Ponscapaciteit 20 vel

• Ponscapaciteit 20 vel

• Inbindcapaciteit 300 pagina’s

• Inbindcapaciteit 300 pagina’s

• Opberglade met gepatenteerde bindrug- en documentwijzer

• Opberglade met gepatenteerde bindrug- en documentwijzer

Art.-Nr: 5627601

Art.-Nr: 5620701

Bestel vandaag nog uw Fellowes machine and ga naar www.fellowes-promotion.com om uw cashback te claimen en kans te maken om
een reis naar NY voor 2 personen te winnen. Aanbieding is geldig van 1 januari tot en met 31 maart 2020, ga naar www.fellowes-promotion.com voor de
volledige voorwaarden.

