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Osobní skartovačka vhodná pro domácí kancelář ● Skartuje v proužku 7,2 mm až 5
listů papíru 80 g/m²  ● Pracovní šíře 222 mm ● Objem odpadové nádoby 10 l  ●
Automatické spouštění ● Tlačítko pro nepřetržitou skartaci (stroj skartuje i v případě,
že do něj není vložen list papíru) ● Zpětný chod při přeplnění papírem ● Moderní design

Skartovač REXEL ALPHA S
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2102020EU

Cena:
Kč bez DPH864,40

Osobní skartovačka vhodná pro domácí kancelář ● Skartuje v příčném řezu 4x38 mm
až 5 listů papíru 80 g/m²  ● Pracovní šíře 222 mm ● Objem odpadové nádoby 14 l ●
Automatické spouštění ● Tlačítko pro nepřetržitou skartaci (stroj skartuje i v případě,
že do něj není vložen list papíru) ● Zpětný chod při přeplnění papírem  ● Bezpečné
zničení dokumentu na malé kousky 4 x 30 mm ● Moderní design

Skartovač REXEL ALPHA X
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2102023EU

Cena:
Kč bez DPH1 288,40

Osobní skartovač s automatickým podavačem  ● Skartuje dokumenty na částice o
velikosti 2 x 15 mm ● Stupeň utajení dle NBÚ 3 (pro tajné) ● Kapacita zásobníku: 100
stran A4 (80g/m²) a 150 stran A4 (70g/m²) ● Otvor pro manuální podávání - max. 6
listů ● Automatické spouštění ● Průhled do odpadové nádoby ● Objem odpadní
nádoby 26 l ● Skartuje i náhodně vložené kancelářské sponky a drátky do sešívačky ●
Indikátor otevřených dvířek ● Indikátor plné odpadní nádoby ● Indikátor chlazení ●
Barva: černá/stříbrná

Skartovač REXEL Auto+ 100M
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2104100EU

Cena:
Kč bez DPH12 015,40

Personální skartovačka s automatickým podáváním jednotlivých listů papírů ●
Certifikováno NBÚ typ 2 (pro důvěrné) - neplatí pro ničení nosičů dat, jako jsou
diskety, kompaktní disky a obdobná média ● Skartuje v příčném řezu 4x50  mm až 6
listů papíru 80 g/m² ● Pracovní šíře 220 mm ● Objem odpadové nádoby 26 l ●
Zásobník na 100 listů papírů určených ke skartaci (automatické podávání) ● Možnost
skartace v automatickém režimu ● Řezací mechanizmus zpracuje i náhodně vložené
sponky ze sešívačky a kreditní karty ● Automatické spouštění ● Tlačítko pro
nepřetržitou skartaci (stroj skartuje i v případě, že do něj není vložen list papíru) ●
Zpětný chod při přeplnění papírem ● Průhled do odpadní nádoby, optická kontrola
přeplnění papírem

Skartovač REXEL Auto+ 100X
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2102559eu

Cena:
Kč bez DPH6 992,10

Se skartovačkou Rexel Auto+ 130M ušetříte až 98 % času skartace. ● Skartovač
Auto+ 130M automaticky skartuje až 130 listů papíru 80g/m² a až 140 listů papíru 70
g/m². ● Komora automatického podavače je seskartována za cca 9 min. ● Skartuje v
příčném řezu na částečky o velikost 2x15 mm. ● Do ruční podavače je možno vložit až
6 listů papíru. ● Skartuje i kreditní karty, sešívací svorky i sponky na papír. ● Pracovní
šíře 225 mm. ● Automatické start/stop. ● Indikátor otevřených dveří a plného koše. ●
Automatická i ruční funkce zpětného chodu. ● Režim spánku po 2 minutách
nečinnosti. ● Snadné vyprazdňování odpadního koše o objemu 26 litrů (300 listů
papíru). ● Velmi tichý provoz: <57 dBA

Skartovač REXEL Auto+ 130M
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2104100EUA

Cena:
Kč bez DPH11 044,88



Skartovače

Se skartovačkou Rexel Auto+ 130X ušetříte až 98 % času skartace. ● Skartovač Auto+
130X automaticky skartuje až 130 listů papíru 80g/m² a až 140 listů papíru 70 g/m². ●
Komora automatického podavače je seskartována za cca 11 min. ● Skartuje v
příčném řezu na částečky o velikost 4x40 mm. ● Do ruční podavače je možno vložit až
6 listů papíru. ● Skartuje i kreditní karty, sešívací svorky i sponky na papír. ● Pracovní
šíře 225 mm. ● Automatické start/stop. ● Indikátor otevřených dveří a plného koše. ●
Automatická i ruční funkce zpětného chodu. ● Režim spánku po 2 minutách
nečinnosti. ● Snadné vyprazdňování odpadního koše o objemu 26 litrů (250 listů
papíru). ● Velmi tichý provoz: <59 dBA

Skartovač REXEL Auto+ 130X
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2102559EUA

Cena:
Kč bez DPH6 593,40

Navržen pro použití v malých kancelářích ● Automatický podavač s kapacitou 200 listů
formátu A4 ● Otvor pro manuální podávání  - max. 7 listů ● 32litrový vyjímatelný rám
na odpadní pytel či krabici ● Průhled do odpadové nádoby ● Systém detekce plné
odpadové nádoby ● Ochrana proti přehřátí a indikátor chlazení ● Indikátor otevření
dvířek ● Automatický režim spánku/připravenosti ● Skartuje v příčném řezu 4 x 40mm
● Automatické a ruční přepnutí na zpětný chod pro odstranění uvíznutého papíru ●
Skartuje CD a kreditní karty ● Barva: černá/stříbrná

Skartovač REXEL Auto+ 200X

Katalogové číslo:
2103175EU_200

Cena:
Kč bez DPH15 204,90

Výkonný skartovač s automatickým podavačem vhodný pro malou kancelář ● Skartuje
dokumenty na částice o velikosti 2 x 15 mm ● Stupeň utajení dle NBÚ 3 (pro tajné) ●
Kapacita zásobníku: 300 stran A4 (80g/m²) a 350 stran A4 (70g/m²) ● Otvor pro
manuální podávání - max. 7 listů ● Automatické spouštění ● Průhled do odpadové
nádoby ● Objem odpadní nádoby 40 l ● Skartuje i náhodně vložené kancelářské
sponky a drátky do sešívačky ● Indikátor otevřených dvířek ● Indikátor plné odpadní
nádoby ● Indikátor chlazení ● Barva: černá/stříbrná

Skartovač REXEL Auto+ 300M

Katalogové číslo:
2104300EU

Cena:
Kč bez DPH24 356,90

Kancelářská skartovačka s automatickým podáváním jednotlivých listů papírů ●
Skartuje v příčném řezu 4x40 mm až 8 listů papíru najednou 80 g/m² ● Certifikováno
NBÚ - typ 2 (pro důvěrné) ● Zásobník na 300 listů papíru určených ke skartaci
(automatické podávání) je seskartován během 12 - 15 min ● Pracovní šíře 220 mm ●
Objem odpadové nádoby 40 l ● Odpadová nádoba pojme cca 450 listů papíru A4 ●
Možnost použití PIN kódu pro bezpečné skartování důvěrných dokumentů z
automatického podavače ● Řezací mechanizmus zpracuje i náhodně vložené sponky
ze sešívačky a kreditní karty ● Samostatný vstup pro skartaci  CD a DVD včetně
oddělené odpadní nádoby ● Automatické spouštění ● Tlačítko pro nepřetržitou skartaci
(stroj skartuje i v případě, že do něj není vložen list papíru) ● Zpětný chod při přeplnění
papírem ● Průhled do odpadní nádoby, optická kontrola přeplnění papírem ● Tichý
chod

Skartovač REXEL Auto+ 300X
Kancelářská skartovačka

Katalogové číslo:
2103250EU_300

Cena:
Kč bez DPH16 005,70

Výkonný skartovač s automatickým podavačem ● Skartuje dokumenty na částice o
velikosti 2 x 15 mm ● Stupeň utajení dle NBÚ 3 (pro tajné) ● Kapacita zásobníku: 500
stran A4 (80g/m²) nebo 650 stran (70g/m²) ● Otvor pro manuální podávání - max. 10
listů ● Automatické spouštění ● 4číselný PIN kód pro otevření/blokování
automatického podavače ● Průhled do odpadové nádoby ● Skartuje i náhodně
vložené kancelářské sponky a drátky do sešívačky ● Automatické a ruční přepnutí na
zpětný chod pro odstranění uvíznutého papíru ● Automatické mazání řezacího
mechanismu ● Samočisticí řezací mechanismus ● Indikátor otevřených dvířek ●
Indikátor plné odpadní nádoby ● Indikátor chlazení ● Po 2 minutách nečinnosti stroj
automaticky přejde do úsporného režimu ● Barva: černá/stříbrná

Skartovač REXEL Auto+ 500M

Katalogové číslo:
2104500EU

Cena:
Kč bez DPH56 362,60



Skartovače

Skupinová skartovačka s automatickým podáváním jednotlivých listů papírů ● Skartuje
v příčném řezu 4x40 mm až 10 listů papíru najednou 80 g/m² ● Zásobník na 500 listů
papírů určených ke skartaci (automatické podávání) je seskartován během 22 - 25
min ● Pracovní šíře 220 mm, objem odpadové nádoby 80 l ● Odpadová nádoba pojme
cca 850 listů papíru A4 ● Možnost použití PIN kódu pro bezpečné skartování
důvěrných dokumentů z automatického podavače ● Řezací mechanizmus zpracuje i
náhodně vložené sponky ze sešívačky ● Skartace kreditních karet ● Samostatný vstup
pro skartaci  CD a DVD včetně oddělené odpadní nádoby ● Automatické spouštění ●
Tlačítko pro nepřetržitou skartaci (stroj skartuje i v případě, že do něj není vložen list
papíru) ● Zpětný chod při přeplnění papírem ● Průhled do odpadní nádoby, optická
kontrola přeplnění papírem ● Možnost nepřetržitého chodu díky automatickému
chlazení ● Automatické mazání řezacího mechanismu  ● Tichý chod

Skartovač REXEL Auto+ 500X
Skupinová skartovačka

Katalogové číslo:
2103500EU

Cena:
Kč bez DPH39 347,90

Se skartovačkou Rexel Auto+ 600M ušetříte až 98 % času skartace. ● Skartovač
Auto+ 600M automaticky skartuje až 600 listů papíru 80g/m² a až 660 listů papíru 70
g/m². ● Komora automatického podavače je seskartována za cca 29 min. ● Skartuje v
příčném řezu na částečky o velikost 2x15 mm. ● Do ruční podavače je možno vložit až
10 listů papíru. ● Skartuje CD, kreditní karty, sešívací svorky i sponky na papír. ●
Pracovní šíře 230 mm. ● Automatické start/stop. ● 4číselný PIN kód pro
otevření/blokování automatického podavače ● Automatické mazání řezacího
mechanismu ● Samočisticí řezací mechanismus ● Indikátor chlazení ● Indikátor
otevřených dveří a plného koše. ● Automatická i ruční funkce zpětného chodu. ●
Režim spánku po 2 minutách nečinnosti. ● Snadné vyprazdňování odpadního koše o
objemu 80 litrů (1000 listů papíru). ● Velmi tichý provoz: <54 dBA

Skartovač REXEL Auto+ 600M

Katalogové číslo:
2104500EUA

Cena:
Kč bez DPH67 634,40

Se skartovačkou Rexel Auto+ 600X ušetříte až 98 % času skartace. ● Skartovač Auto+
600X automaticky skartuje až 600 listů papíru 80g/m² a až 660 listů papíru 70 g/m². ●
Komora automatického podavače je seskartována za cca 16 min. ● Skartuje v
příčném řezu na částečky o velikost 4x40 mm. ● Do ruční podavače je možno vložit až
10 listů papíru. ● Skartuje CD, kreditní karty, sešívací svorky i sponky na papír. ●
Pracovní šíře 230 mm. ● Automatické start/stop. ● 4číselný PIN kód pro
otevření/blokování automatického podavače ● Automatické mazání řezacího
mechanismu ● Samočisticí řezací mechanismus ● Indikátor chlazení ● Indikátor
otevřených dveří a plného koše. ● Automatická i ruční funkce zpětného chodu. ●
Režim spánku po 2 minutách nečinnosti. ● Snadné vyprazdňování odpadního koše o
objemu 80 litrů (1000 listů papíru). ● Velmi tichý provoz: <54 dBA

Skartovač REXEL Auto+ 600X
Skupinová skartovačka

Katalogové číslo:
2103500EUA

Cena:
Kč bez DPH29 453,82

Personální skartovačka s automatickým podáváním jednotlivých listů papírů ● Skartuje
v příčném řezu 4x45 mm až 5 listů papíru 80 g/m² ● Pracovní šíře 220 mm ● Objem
odpadové nádoby 15 l (cca 100 listů papírů A4) ● Zásobník na 60 listů papírů určených
ke skartaci (automatické podávání) ● Řezací mechanizmus zpracuje i náhodně
vložené sponky ze sešívačky a kreditní karty ● Automatické spouštění ● Tlačítko pro
nepřetržitou skartaci (stroj skartuje i v případě, že do něj není vložen list papíru) ●
Zpětný chod při přeplnění papírem ● Průhled do odpadní nádoby, optická kontrola
přeplnění papírem

Skartovač REXEL Auto+ 60X
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2103060eu

Cena:
Kč bez DPH4 707,60

Výkonný skartovač s automatickým podavačem ● Skartuje dokumenty na částice o
velikosti 2 x 15 mm ● Stupeň utajení dle NBÚ 3 (pro tajné) ● Kapacita zásobníku: 750
stran A4 (80g/m²) nebo 850 stran (70g/m²) ● Otvor pro manuální podávání - max. 12
listů ● Automatické spouštění ● 4číselný PIN kód pro otevření/blokování
automatického podavače ● Průhled do odpadové nádoby ● Skartuje i náhodně
vložené kancelářské sponky a drátky do sešívačky ● Automatické a ruční přepnutí na
zpětný chod pro odstranění uvíznutého papíru ● Automatické mazání řezacího
mechanismu ● Samočisticí řezací mechanismus ● Indikátor otevřených dvířek ●
Indikátor plné odpadní nádoby ● Indikátor chlazení ● Po 2 minutách nečinnosti stroj
automaticky přejde do úsporného režimu ● Barva: černá/stříbrná

Skartovač REXEL Auto+ 750M

Katalogové číslo:
2104750EU

Cena:
Kč bez DPH80 951,50



Skartovače

Výkonný skartovač s automatickým podavačem ● Kapacita zásobníku: 750 stran A4
(80g/m²) a 850 stran A4 (80g/m²) ● Otvor pro manuální podávání - max. 12 listů ● 115
litrový vyjímatelný rám na odpadní pytel či krabici ● Automatické spouštění ● PIN kód
pro otevření/blokování automatického podavače ● Průhled do odpadové nádoby ●
Skartuje v příčném řezu 4 x 40 mm ● Skartuje i náhodně vložené kancelářské sponky
a drátky do sešívačky ● Možnost nepřetržitého chodu ● Automatické a ruční přepnutí
na zpětný chod pro odstranění uvíznutého papíru ● Skartuje CD a kreditní karty ●
Automatické mazání řezacího mechanismu ● Tichý provoz 60 db ● Barva:
černá/stříbrná

Skartovač REXEL Auto+ 750X

Katalogové číslo:
2103750EU

Cena:
Kč bez DPH59 048,70

Se skartovačkou Rexel Auto+ 90X ušetříte až 98 % času skartace. ● Skartovač Auto+
90X automaticky skartuje až 90 listů papíru 80g/m² a až 100 listů papíru 70 g/m². ●
Komora automatického podavače je seskartována za cca 7 min. ● Skartuje v příčném
řezu na částečky o velikost 4x45 mm. ● Do ruční podavače je možno vložit až 6 listů
papíru. ● Skartuje i kreditní karty, sešívací svorky i sponky na papír. ● Pracovní šíře
220 mm. ● Automatické start/stop. ● Indikátor otevřených dveří a plného koše. ●
Automatická i ruční funkce zpětného chodu. ● Režim spánku po 2 minutách
nečinnosti. ● Snadné vyprazdňování odpadního koše o objemu 20 litrů (150 listů
papíru). ● Velmi tichý provoz: <59 dBA

Skartovač REXEL Auto+ 90X
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2103080EUA

Cena:
Kč bez DPH5 130,40

Skartovačka v moderním designu vhodná do malé nebo domácí kanceláře ● Skartuje
v příčném řezu 4x45 mm až 10 listů papíru 80 g/m² a až 11 listů A4 70 g/m² ●
Oddělené řezné mechanismy a odpadní nádoby pro dokumendy a CD/ DVD ● Řezací
mechanismus zpracuje náhodně vložené drátky ze sešívačky a kancelářské sponky ●
Skartuje kreditní karty ● Automatické spouštění ● Tlačítko pro nepřetržitou skartaci
(stroj skartuje i v případě, že do něj není vložen list papíru) ● Zpětný chod při přeplnění
papírem ● Kapacita odpadní nádoby 17 l ● Šíře vstupního otvoru 22 cm ● Rozměry:
348x386x232 mm ● Hmotnost: 4,4 kg

Skartovač REXEL DUO
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2102560EU

Cena:
Kč bez DPH2 505,40

Skartovačka v moderním designu vhodná do malé nebo domácí kanceláře ● Skartuje
v příčném řezu 4x45 mm až 10 listů papíru 80 g/m² a až 11 listů A4 70 g/m² ●
Oddělené řezné mechanismy a odpadní nádoby pro dokumendy a CD/ DVD ● Řezací
mechanismus zpracuje náhodně vložené drátky ze sešívačky a kancelářské sponky ●
Skartuje kreditní karty ● Automatické spouštění ● Tlačítko pro nepřetržitou skartaci
(stroj skartuje i v případě, že do něj není vložen list papíru) ● Zpětný chod při přeplnění
papírem ● Kapacita odpadní nádoby 17 l ● Šíře vstupního otvoru 22 cm ● Rozměry:
348x386x232 mm ● Hmotnost: 4,4 kg

AKCE: K tomuto produktu získáte jako dárek kotoučovou řezačku Rexel SmartCut
A100 A4.
Akce platí do 28.2.2017 nebo do vyprodání zásob.

Skartovač REXEL DUO - AKCE
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2102560EU_XX

Cena:
Kč bez DPH2 505,40

Osobní barevná skartovačka, která projasní vaši kancelář ● Skartuje v příčném řezu
4x40 mm až 5 listů papíru 80 g/m² a až 6 listů A4 70 g/m² ● Pracovní šíře 225 mm ●
Objem odpadové nádoby 7,5 l ● Automatické spouštění ● Zpětný chod při přeplnění
papírem  ● Moderní design ● Rukojeti pro snadnou manipulaci ● Barva: modrá

Skartovač REXEL JOY modrý
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2104271EU

Cena:
Kč bez DPH1 840,52



Skartovače

Osobní barevná skartovačka, která projasní vaši kancelář ● Skartuje v příčném řezu
4x40 mm až 5 listů papíru 80 g/m² a až 6 listů A4 70 g/m² ● Pracovní šíře 225 mm ●
Objem odpadové nádoby 7,5 l ● Automatické spouštění ● Zpětný chod při přeplnění
papírem  ● Moderní design ● Rukojeti pro snadnou manipulaci ● Barva: růžová

Skartovač REXEL JOY růžový
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2104272EU

Cena:
Kč bez DPH1 840,52

Skartovačka  vhodná do kanceláře ● Certifikováno NBÚ - Typ 1 (pro vyhrazené) ●
Skartuje v proužku 5,8 mm až 22 listů papíru 80 g/m² a až 23 listů A4 70 g/m² ●
Pracovní šíře 250 mm ● Objem odpadové nádoby 50 l - součástí je vyjímatelný rám
pro zavěšení odpadního pytle či papírového boxu ● Přední otevírání pro jednoduché
vyjmutí odpadního pytle ● Zpracuje i náhodně vložené sponky ze sešívačky ● Skartuje
kreditní karty, CD i DVD do oddělené odpadní nádoby ● Automatické spouštění ●
Tlačítko pro nepřetržitou skartaci (stroj skartuje i v případě, že do něj není vložen list
papíru) ● Zpětný chod při přeplnění papírem ● Mercury Technologie předchází
zaseknutí papíru ve vstupním otvoru ● Signálka STOP/GO pro kontrolu množství
vkládaných listů ● Speciální kryt na vstupním otvoru pro kreditní kardy a CD ●
Signalizace připravenosti, otevřených dveří a plné odpadové nádoby ● Velmi stabilní
základ na čtyřech kolečkách ● Indukční motor zajišťuje extra tichý chod 60 dba ●
Možnost nepřetržitého chodu díky automatickému chlazení

Skartovač REXEL MERCURY RDS2250
Kancelářský skartovací stroj

Katalogové číslo:
2102417EU

Cena:
Kč bez DPH18 238,80

Skartovačka vhodná do kanceláře ● Skartuje v proužku 5,8 mm až 22 listů papíru 80
g/m² a až 23 listů A4 70 g/m² ● Pracovní šíře 250 mm ● Objem odpadové nádoby 70 l
- součástí je vyjímatelný rám pro zavěšení odpadního pytle či papírového boxu ●
Přední otevírání pro jednoduché vyjmutí odpadního pytle ● Řezací mechanismus
zpracuje náhodně vložené sponky ze sešívačky ● Skartuje kreditní karty, CD i DVD ●
Automatické spouštění ● Tlačítko pro nepřetržitou skartaci (stroj skartuje i v případě,
že do něj není vložen list papíru) ● Zpětný chod při přeplnění papírem ● Mercury
Technologie předchází zaseknutí papíru ve vstupním otvoru ● Dvoubarevně svítící
signálka STOP/GO u vstupního otvoru pro snadnou kontrolu množství vkládaných
listů ● Speciální kryt na vstupním otvoru pro kreditní kardy a CD ● Signalizace
připravenosti, otevřených dveří a plné odpadové nádoby ● Velmi stabilní základ na
čtyřech kolečkách ● Indukční motor zajišťuje extra tichý chod 60 dba ● Možnost
nepřetržitého chodu díky automatickému chlazení

Skartovač REXEL MERCURY RDS2270
Kancelářský skartovací stroj

Katalogové číslo:
2102433EU

Cena:
Kč bez DPH19 005,30

Skartovačka s extra tichým chodem, vhodná do kanceláře ● Certifikováno NBÚ - Typ 2
● Skartuje v příčném řezu 4x45 mm až 18 listů papíru 80 g/m² a až 19 listů A4 70
g/m² ● Pracovní šíře 250 mm ● Objem odpadního prostoru 50 l - součástí je
vyjímatelný rám pro zavěšení odpadního pytle či papírového boxu ● Přední otevírání
pro jednoduché vyjmutí odpadního pytle ● Zpracuje náhodně vložené sponky ze
sešívačky ● Skartuje kreditní karty, CD i DVD do oddělené odpadní nádoby ●
Automatické spouštění ● Tlačítko pro nepřetržitou skartaci (stroj skartuje i v případě,
že do něj není vložen list papíru) ● Zpětný chod při přeplnění papírem ● Mercury
Technologie předchází zaseknutí papíru ve vstupním otvoru ● Dvoubarevně svítící
signálka STOP/GO u vstupního otvoru pro snadnou kontrolu množství vkládaných
listů ● Speciální kryt na vstupním otvoru pro kreditní karty a CD ● Signalizace
připravenosti, otevřených dveří a plné odpadové nádoby ● Velmi stabilní základ na
čtyřech kolečkách ● Možnost nepřetržitého chodu díky automatickému chlazení

Skartovač REXEL MERCURY RDX1850
Kancelářský skartovací stroj

Katalogové číslo:
2102421EU

Cena:
Kč bez DPH20 905,50



Skartovače

Skartovačka vhodná do kanceláře ● Certifikováno NBÚ - Typ 2 (pro důvěrné) ●
Skartuje v příčném řezu 4x45 mm až 20 listů papíru 80 g/m² ● Pracovní šíře 250 mm ●
Objem odpadové nádoby 70 l - součástí je vyjímatelný rám pro zavěšení odpadního
pytle či papírového boxu ● Přední otevírání pro jednoduché vyjmutí odpadního pytle ●
Zpracuje i náhodně vložené sponky ze sešívačky ● Automatické spouštění ● Tlačítko
pro nepřetržitou skartaci (stroj skartuje i v případě, že do něj není vložen list papíru) ●
Zpětný chod při přeplnění papírem ● Mercury Technologie předchází zaseknutí papíru
ve vstupním otvoru ● Dvoubarevně svítící signálka STOP/GO u vstupního otvoru pro
snadnou kontrolu množství vkládaných listů ● Speciální kryt na vstupním otvoru pro
kreditní karty a CD ● Signalizace připravenosti, otevřených dveří a plné odpadové
nádoby ● Velmi stabilní základ na čtyřech kolečkách ● Indukční motor zajišťuje extra
tichý chod 60 dba ● Možnost nepřetržitého chodu díky automatickému chlazení

Skartovač REXEL MERCURY RDX2070
Kancelářský skartovací stroj

Katalogové číslo:
2102437EU

Cena:
Kč bez DPH23 478,30

Osobní skartovačka vhodná pro použití v menší kanceláři ● Skartuje v příčném řezu
1,9x15 mm až 7 listů papíru 80 g/m² ● Pracovní šíře 230 mm ● Objem odpadové
nádoby 23 litrů ● Tlačítko pro nepřetržitou skartaci (stroj skartuje i v případě, že do něj
není vložen list papíru) ● Průhledné okno pro kontrolu plnosti odpadní nádoby ●
Jednoduchá obsluha a manipulace ● Hlučnost pod 65 dB

Skartovač REXEL MERCURY REM723
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2102564EU

Cena:
Kč bez DPH8 139,80

Osobní skartovačka vhodná pro malou kancelář ● Skartuje v proužku, šířka 5,8 mm až
12 listů papíru 80 g/m² a až 13 listů A4 70 g/m² ● Pracovní šíře 230 mm ● Objem
odpadové nádoby 23 litrů ● Řezací mechanismus zpracuje náhodně vložené sponky a
kreditní karty ● Průhledné okno pro kontrolu plnosti odpadní nádoby ● Mercury
Technology předchází zaseknutí papíru ve vstupním otvoru ● Jednoduchá obsluha a
manipulace ● Nízká hlučnost, pouze 55 dB ● Tlačítko pro nepřetržitou skartaci (stroj
skartuje i v případě, že do něj není vložen list papíru)

Skartovač REXEL MERCURY RES1223
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2101994EU

Cena:
Kč bez DPH6 902,90

Osobní skartovačka vhodná pro malou kancelář ● Skartuje v proužku, šířka 6 mm až
15 listů papíru 80 g/m² a až 16 listů A4 70 g/m² ● Pracovní šíře 225 mm ● Objem
odpadové nádoby 23 litrů ● Řezací mechanismus zpracuje náhodně vložené sponky,
kreditní karty a CD ● Průhledné okno pro kontrolu plnosti odpadní nádoby ● Mercury
Technology předchází zaseknutí papíru ve vstupním otvoru ● Jednoduchá obsluha a
manipulace ● Nízká hlučnost, pouze 65 dB ● Tlačítko pro nepřetržitou skartaci (stroj
skartuje i v případě, že do něj není vložen list papíru)

Skartovač REXEL MERCURY RES1523
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2105015EU

Cena:
Kč bez DPH7 100,10

Osobní skartovačka vhodná pro výkonné využití ● Skartuje v proužku, šířka 4x40 mm
až 13 listů papíru 80 g/m² a až 14 listů A4 70 g/m² ● Pracovní šíře 225 mm ● Objem
odpadové nádoby 23 litrů ● Řezací mechanismus zpracuje náhodně vložené sponky a
kreditní karty ● Průhledné okno pro kontrolu plnosti odpadní nádoby ● Mercury
Technology předchází zaseknutí papíru ve vstupním otvoru ● Jednoduchá obsluha a
manipulace ● Nízká hlučnost, pouze 55 dB ● Tlačítko pro nepřetržitou skartaci (stroj
skartuje i v případě, že do něj není vložen list papíru)

Skartovač REXEL MERCURY REX1323
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2105013EU

Cena:
Kč bez DPH9 418,20



Skartovače

Nová vylepšená skupinová skartovačka ● Unikátní technologie Mercury zabraňující
zahlcení papírem ● Ideální pro vytížené kanceláře pro 20 a více uživatelů ● Vysoká
úroveň utajení ● Skartuje v příčném řezu 1,9x15 mm až 11 listů papíru 80 g/m² a až 12
listů A4 70 g/m² ● Skartuje papír, CD/DVD, kreditní karty ● Pracovní šíře 260 mm ●
Automatický systém mazání ● Velký objem odpadové nádoby: 115 l - součástí je
vyjímatelný rám pro zavěšení odpadního pytle či papírového boxu ● Přední otevírání
pro jednoduché vyjmutí odpadního pytle ● Super tichý chod: 55 dB ● Tlačítko pro
nepřetržitou skartaci (stroj skartuje i v případě, že do něj není vložen list papíru) ●
Možnost nepřetržitého chodu díky automatickému chlazení ● Automatické vypnutí po 2
min. nečinnosti

Skartovač REXEL MERCURY RLM11
Skupinový skartovací stroj

Katalogové číslo:
2102449

Cena:
Kč bez DPH51 328,20

Nová vylepšená skupinová skartovačka ● Unikátní technologie Mercury zabraňující
zahlcení papírem ● Ideální pro vytížené kanceláře pro 20 a více uživatelů ● Skartuje v
proužku 5,8 mm až 32 listů papíru 80 g/m² a až 34 listů A4 70 g/m² ● Skartuje papír,
CD/DVD, kreditní karty, kancelářské sponky i drátky do sešívaček ● Pracovní šíře 260
mm ● Automatický systém mazání ● Velký objem odpadové nádoby: 115 l - součástí je
vyjímatelný rám pro zavěšení odpadního pytle či papírového boxu ● Přední otevírání
pro jednoduché vyjmutí odpadního pytle ● Super tichý chod: 55 dB ● Tlačítko pro
nepřetržitou skartaci (stroj skartuje i v případě, že do něj není vložen list papíru) ●
Možnost nepřetržitého chodu díky automatickému chlazení ● Automatické vypnutí po 2
min. nečinnosti

Skartovač REXEL MERCURY RLS32
Skupinový skartovací stroj

Katalogové číslo:
2102443

Cena:
Kč bez DPH40 442,70

Nová vylepšená skupinová skartovačka ● Unikátní technologie Mercury zabraňující
zahlcení papírem ● Ideální pro vytížené kanceláře pro 20 a více uživatelů ● Skartuje v
příčném řezu 4x40 mm až 20 listů papíru 80 g/m² a až 22 listů A4 70 g/m² ● Skartuje
papír, CD/DVD, kreditní karty, kancelářské sponky i drátky do sešívaček ● Pracovní
šíře 260 mm ● Automatický systém mazání ● Velký objem odpadové nádoby: 115 l -
součástí je vyjímatelný rám pro zavěšení odpadního pytle či papírového boxu ● Přední
otevírání pro jednoduché vyjmutí odpadního pytle ● Super tichý chod: 55 dB ● Tlačítko
pro nepřetržitou skartaci (stroj skartuje i v případě, že do něj není vložen list papíru) ●
Možnost nepřetržitého chodu díky automatickému chlazení ● Automatické vypnutí po 2
min. nečinnosti

Skartovač REXEL MERCURY RLX20
Skupinový skartovací stroj

Katalogové číslo:
2102446

Cena:
Kč bez DPH43 637,90

Skartovačka ve stylovém designu vhodná do kanceláře ● Certifikováno NBÚ - Typ 3
(pro tajné) ● Skartuje v příčném řezu 1,9x15 mm až 11 listů papíru 80 g/m² a až 12
listů A4 70 g/m² ● Pracovní šíře 225 mm ● Objem odpadové nádoby 30 l ● Řezací
mechanismus zpracuje i náhodně vložené sponky ze sešívačky ● Automatické
spuštění ● Tlačítko pro nepřetržitou skartaci (stroj skartuje i v případě, že do něj není
vložen list papíru) ● Zpětný chod při přeplnění papírem ● Mercury Technologie
předchází zaseknutí papíru ve vstupním otvoru ● Dvoubarevně svítící signálka
STOP/GO u vstupního otvoru pro snadnou kontrolu množství vkládaných listů ●
Stylový design ● Snadná obsluha při vyprazdňování stroje ● Signalizace připravenosti
a plné odpadové nádoby ● Velmi tichý chod 60 dba

Skartovač REXEL MERCURY RSM1130
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2102407EU

Cena:
Kč bez DPH12 803,60

Skartovačka ve stylovém designu vhodná do kanceláře ● Skartuje v proužku 6 mm až
24 listů papíru 80 g/m² a až 25 listů A4 70 g/m² ● Pracovní šíře 225 mm ● Objem
odpadové nádoby 34 l ● Řezací mechanismus zpracuje i náhodně vložené sponky ze
sešívačky ● Skartuje kreditní karty, CD i DVD ● Automatické spuštění ● Tlačítko pro
nepřetržitou skartaci (stroj skartuje i v případě, že do něj není vložen list papíru) ●
Zpětný chod při přeplnění papírem ● Mercury Technologie předchází zaseknutí papíru
ve vstupním otvoru ● Dvoubarevně svítící signálka STOP/GO u vstupního otvoru pro
snadnou kontrolu množství vkládaných listů ● Speciální kryt na vstupním otvoru pro
kreditní karty a CD ● Stylový design ● Snadná obsluha při vyprazdňování stroje ●
Signalizace připravenosti a plné odpadové nádoby ● Velmi tichý chod 65 dba

Skartovač REXEL MERCURY RSS2434
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2105024EU

Cena:
Kč bez DPH9 475,40



Skartovače

Skartovačka ve stylovém designu vhodná do kanceláře ● Skartuje v příčném řezu
4x40 mm až 18 listů papíru 80 g/m² a až 19 listů A4 70 g/m² ● Pracovní šíře 225 mm ●
Objem odpadové nádoby 34 l ● Řezací mechanismus zpracuje i náhodně vložené
sponky ze sešívačky ● Skartuje kreditní karty, CD i DVD ● Automatické spuštění ●
Tlačítko pro nepřetržitou skartaci (stroj skartuje i v případě, že do něj není vložen list
papíru) ● Zpětný chod při přeplnění papírem ● Mercury Technologie předchází
zaseknutí papíru ve vstupním otvoru ● Dvoubarevně svítící signálka STOP/GO u
vstupního otvoru pro snadnou kontrolu množství vkládaných listů ● Speciální kryt na
vstupním otvoru pro kreditní karty a CD ● Stylový design ● Snadná obsluha při
vyprazdňování stroje ● Signalizace připravenosti a plné odpadové nádoby ● Velmi
tichý chod 65 dba

Skartovač REXEL MERCURY RSX1834
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2105018EU

Cena:
Kč bez DPH11 844,60

Osobní skartovačka vhodná pro domácí kancelář  ● Skartuje v proužku 6 mm až 12
listů papíru 80 g/m² a 13 listů 70 g/m² ● Jeden list A4 rozřeže na 40 kousků ●
Pracovní šíře 220 mm  ● Objem odpadové nádoby 23 l ● Řezací mechanizmus
zpracuje sponky ze sešívačky i kreditní karty ● Automatické spouštění  ● Průhledný
pruh do odpadní nádoby, optická kontrola přeplnění papírem  ● Nový atraktivní design
● Snadná obsluha při vyprazdňování stroje

Skartovač REXEL Promax RES1123
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2101829A

Cena:
Kč bez DPH2 345,00

Skartovačka vhodná pro domácí nebo menší kancelář ● Typ 1 (pro vyhrazené) ●
Skartuje v proužku 6 mm až 8 listů papíru 80 g/m² a 9 listů 7 g/m² ● Jeden list A4
rozřeže na 40 kousků ● Pracovní šíře 220 mm ● Objem odpadové nádoby 23 l ●
Řezací mechanizmus zpracuje náhodně vložené sponky ze sešívačky a kreditní karty
● Automatické spouštění ● Automatické vypnutí při plné odpadní nádobě

Skartovač Rexel Promax RES823
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2101338A

Cena:
Kč bez DPH2 179,00

Skartovačka vhodná pro domácí nebo menší kancelář ● Typ 2 (pro důvěrné) ●
Skartuje v příčném řezu 4x40 mm až 6 listů A4 80 g/m² a 7 listů 70 g/m² ● Jeden list
A4 rozřeže na 400 kousků ● Pracovní šíře 220 mm ● Objem odpadové nádoby 23 l ●
Řezací mechanizmus zpracuje sponky ze sešívačky a kreditní karty ● Unikátní
kompaktní technologie – skartovaný odpad zabere méně místa ● Automatické
spouštění ● Více skartovaných papírů ● Automatické vypnutí při plné odpadní nádobě

Skartovač REXEL Promax REX623
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2101340A

Cena:
Kč bez DPH2 345,00

Ideální skartovačka pro domácí kancelář ● Skartuje v příčném řezu 4x40 mm až 8 listů
papíru 80 g/m² a 9 listů 70 g/m² ● Jeden list A4 rozřeže na 400 kousků ● Pracovní šíře
220 mm ● Objem odpadové nádoby 23 l ● Řezací mechanizmus zpracuje vložené
sponky ze sešívačky i kreditní karty ● Automatické spouštění ● Průhledný pruh do
odpadní nádoby, optická kontrola přeplnění papírem ● Klipsny pro uchycení
skartovacího pytle ● Úchyt pro snadnou manipulaci při vyprazdňování stroje

Skartovač Rexel Promax REX823
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2101832A

Cena:
Kč bez DPH2 665,00

Atraktivní a praktická skartovačka pro domácí použití a malé kanceláře ● Skartuje v
proužku 6 mm až 8 listů papíru 80 g/m² a 9 listů 70 g/m² papíru ● Jeden list A4 rozřeže
na 40 kousků ● Pracovní šíře 220 mm ● Objem odpadové nádoby 12 l ● Řezací
mechanizmus zpracuje sponky ze sešívačky ● Automatické spouštění a kreditní karty
● Velmi tichý provoz

Skartovač Rexel Promax RPS812
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2101826A

Cena:
Kč bez DPH1 782,00



Skartovače

Atraktivní a praktická skartovačka pro domácí použití a malé kanceláře ● Skartuje v
příčném řezu 4x40 mm až 6 listů papíru 80 g/m²  ● Jeden list A4 rozřeže na 400
kousků ● Pracovní šíře 220 mm ● Objem odpadové nádoby 12 l ● Řezací
mechanizmus zpracuje i sponky ze sešívačky a kreditní karty ● Automatické
spouštění ● Velmi tichý provoz

Skartovač REXEL Promax RPX612
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2101828A

Cena:
Kč bez DPH1 959,00

Ideální skartovačka pro domácí použití nebo malé kanceláře ● Typ 1 (pro vyhrazené) ●
Skartuje v proužku 6 mm až 15 listů papíru 80 g/m² a 17 listů 70 g/m² ● Jeden list A4
rozřeže na cca 40 kousků ● Pracovní šíře 220 mm ● Objem odpadové nádoby 35 l ●
Skartuje náhodně vložené sešívací sponky a kreditní karty ● Automatické spouštění ●
Nový atraktivní design ● Snadná obsluha při vyprazdňování stroje

Skartovač Rexel Promax RSS1535
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2100881A

Cena:
Kč bez DPH3 515,00

Malá a výkonná skartovačka ideální do kanceláře ● Skartuje v proužku 6 mm až 18
listů papíru 80 g/m² a 20 listů 70 g/m² ● Typ 1 (pro vyhrazené) - neplatí pro ničení
nosičů dat, jako jsou diskety, kompaktní disky a obdobná média ● Jeden list A4
rozřeže na cca 40 kousků ● Pracovní šíře 220 mm ● Objem odpadové nádoby 38 l ●
Řezací mechanizmus zpracuje i náhodně vložené sponky ze sešívačky, kreditní karty
a CD ● Automatické spouštění ● Atraktivní design v černé barvě ● Průhled do odpadní
nádoby, optická kontrola přeplnění papírem ● Snadná obsluha při vyprazdňování stroje

Skartovač Rexel Promax RSS1838
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2101072A

Cena:
Kč bez DPH9 032,00

Ideální skartovačka pro domácí použití nebo malé kanceláře ● Typ 2 (pro důvěrné) ●
Skartuje v příčném řezu 4x40 mm až 10 listů papíru 80 g/m² ● Jeden list A4 rozřeže na
400 kousků ● Pracovní šíře 220 mm ● Objem odpadové nádoby 35 l ● Skartuje
náhodně vložené sešívací sponky a kreditní karty ● Automatické spouštění ● Nový
atraktivní design ● Snadná obsluha při vyprazdňování stroje

Skartovač REXEL Promax RSX1035
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2100885A

Cena:
Kč bez DPH3 683,00

Skartovací stroj vhodný pro domácí použití nebo menší kancelář ● Skartuje v příčném
řezu 4x40 mm až 15 listů papíru 80 g/m² a až 17 listů A4 70 g/m² ● Jeden list A4
rozřeže na cca 400 kousků ● Pracovní šíře 220 mm ● Typ 2 (pro důvěrné) - neplatí pro
ničení nosičů dat, jako jsou diskety, kompaktní disky a obdobná média  ● Objem
odpadové nádoby 38 l ● Atraktivní design ● Řezací mechanizmus zpracuje sponky ze
sešívačky, kreditní karty a CD ● Automatické spouštění ● Průhled do odpadní nádoby,
optická kontrola přeplnění papírem ● Snadná obsluha při vyprazdňování stroje

Skartovač REXEL Promax RSX1538
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2101070A

Cena:
Kč bez DPH10 035,00

Osobní skartovačka vhodná pro domácí kancelář ● Skartuje v příčném řezu 4x35 mm
až 11 listů papíru 80 g/m² a až 12 listů A4 70 g/m² ● Pracovní šíře 230 mm ● Objem
odpadové nádoby 20 l  ● Řezací mechanizmus zpracuje příležitostně vložené sponky
ze sešívačky i kreditní karty ● Automatické spouštění ● Zpětný chod při přeplnění
papírem ● Vysouvací odpadová nádoba pro snadné vyprazdňování stroje ● Bezpečné
zničení dokumentu na malé kousky 4 x 35 mm ● Nadčasový design

Skartovač REXEL PROSTYLE
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2101809 

Cena:
Kč bez DPH4 519,90



Skartovače

Osobní skartovačka vhodná pro použití v menší kanceláři ● Skartuje v příčném řezu
4x35 mm až 12 listů papíru 80 g/m² ● Možnost skartace CD a kreditních karet
odděleným řezným mechanizmem ● Oddělené odpadní nádoby na papír, plast,
případně CD ● Pracovní šíře 230 mm ● Objem odpadové nádoby 20 litrů ● Řezací
mechanismus zpracuje náhodně vložené sponky ze sešívačky a kreditní karty ●
Tepelná ochrana motoru ● Světelná indikace přehřátí/ vychladnutí ● Průhledné okno
pro kontrolu plnosti odpadní nádoby ● Jednoduchá obsluha a manipulace ● Hlučnost
pod 65 dB

Skartovač REXEL PROSTYLE+ 12
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2102563EU

Cena:
Kč bez DPH4 245,40

Skartovací stroj pro osobní použití v malé kanceláři a v domácnosti ● Skartuje v
příčném řezu 4x40 mm až 5 listů papíru 80g/m² ● Objem odpadní nádoby činí 7,5 l –
pojme až 50 listů papíru ● Odpadní nádoba je velmi jednoduše vyprazdnitelná ●
Průhled do odpadní nádoby pro kontrolu naplnění skartovaným papírem ● Stupeň
utajení dle NBÚ 2 (pro důvěrné) ● Barva černá

Skartovač REXEL PROSTYLE+ 5

Katalogové číslo:
2104005EU

Cena:
Kč bez DPH2 582,60

Skartovací stroj pro osobní použití v malé kanceláři a v domácnosti ● Skartuje v
příčném řezu 4x40 mm až 5 listů papíru 80g/m² ● Objem odpadní nádoby činí 7,5 l –
pojme až 50 listů papíru ● Odpadní nádoba je velmi jednoduše vyprazdnitelná ●
Průhled do odpadní nádoby pro kontrolu naplnění skartovaným papírem ● Stupeň
utajení dle NBÚ 2 (pro důvěrné) ● Barva černá

AKCE: K tomuto produktu získáte jako dárek kotoučovou řezačku Rexel SmartCut
A300 A4.
Akce platí do 28.2.2017 nebo do vyprodání zásob.

Skartovač REXEL PROSTYLE+ 5 - AKCE

Katalogové číslo:
2104005EU_XX

Cena:
Kč bez DPH2 582,60

Skartovací stroj pro osobní použití v malé kanceláři a v domácnosti ● Skartuje v
příčném řezu 4x25 mm až 7 listů papíru 80g/m² ● Objem odpadní nádoby činí 12 l –
pojme až 80 listů papíru ● Odpadní nádoba je velmi jednoduše vyprazdnitelná ●
Průhled do odpadní nádoby pro kontrolu naplnění skartovaným papírem ● Stupeň
utajení dle NBÚ 2 (pro důvěrné) ● Barva černá

Skartovač REXEL PROSTYLE+ 7

Katalogové číslo:
2104007EU

Cena:
Kč bez DPH3 229,00

Skartovací stroj pro osobní použití v malé kanceláři a v domácnosti ● Skartuje v
proužku 6,5 mm až 7 listů papíru 80g/m² najednou ● Objem odpadní nádoby 7,5 l –
pojme až 40 listů papíru ● Odpadní nádoba je velmi jednoduše vyprazdnitelná ●
Průhled do odpadní nádoby pro kontrolu naplnění skartovaným papírem ● Skartace
kreditních karet a náhodně vložených sponek ze sešívačky ● Stupeň utajení dle NBÚ
1 (pro vyhrazené) ● Barva černá

Skartovač REXEL PROSTYLE+ SC

Katalogové číslo:
2104004EU

Cena:
Kč bez DPH1 879,30

Skartovací stroj pro osobní použití v malé kanceláři a v domácnosti ● Skartuje v
proužku 6,5 mm až 7 listů papíru 80g/m² najednou ● Objem odpadní nádoby 7,5 l –
pojme až 40 listů papíru ● Odpadní nádoba je velmi jednoduše vyprazdnitelná ●
Průhled do odpadní nádoby pro kontrolu naplnění skartovaným papírem ● Skartace
kreditních karet a náhodně vložených sponek ze sešívačky ● Stupeň utajení dle NBÚ
1 (pro vyhrazené) ● Barva černá

AKCE: K tomuto produktu získáte jako dárek kotoučovou řezačku Rexel SmartCut
A100 A4.
Akce platí do 28.2.2017 nebo do vyprodání zásob.

Skartovač REXEL PROSTYLE+ SC - AKCE

Katalogové číslo:
2104004EU_XX

Cena:
Kč bez DPH1 879,30



Skartovače

Skartovací stroj pro osobní použití v malé kanceláři a v domácnosti ● Skartuje v
příčném řezu 2x15 mm až 8 listů papíru 80g/m² ● Objem odpadní nádoby činí 20 litrů –
pojme až 220 listů papíru ● Průhled do odpadní nádoby pro kontrolu naplnění
skartovaným papírem ● Skartace CD a kreditních karet ● Stupeň utajení dle NBÚ 3
(pro tajné). ● Barva černá/stříbrná

Skartovač REXEL REM820

Katalogové číslo:
2104010EU

Cena:
Kč bez DPH7 510,40

Osobní skartovačka vhodná pro domácí kancelář ● Skartuje v příčném řezu 4x35 mm
až 5 listů papíru 80 g/m² a až 6 listů A4 70 g/m² ● Pracovní šíře 230 mm ● Objem
odpadové nádoby 7.5 l  ● Řezací mechanizmus zpracuje příležitostně vložené sponky
ze sešívačky i kreditní karty ● Automatické spouštění ● Zpětný chod při přeplnění
papírem ● Vysouvací odpadová nádoba pro snadné vyprazdňování stroje ● Bezpečné
zničení dokumentu na malé kousky 4 x 35 mm ● Nadčasový design

Skartovač REXEL STYLE
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2101941

Cena:
Kč bez DPH1 972,30

Osobní skartovačka vhodná pro domácí kancelář ● Skartuje v příčném řezu 4x23 mm
až 7 listů papíru 80 g/m² a až 8 listů A4 70 g/m² ● Pracovní šíře 230 mm ● Objem
odpadové nádoby 12 l  ● Řezací mechanizmus zpracuje příležitostně vložené sponky
ze sešívačky i kreditní karty ● Automatické spouštění ● Zpětný chod při přeplnění
papírem ● Vysouvací odpadová nádoba pro snadné vyprazdňování stroje ● Bezpečné
zničení dokumentu na malé kousky 4 x 23 mm ● Nadčasový design

Skartovač REXEL STYLE+
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2101944

Cena:
Kč bez DPH2 592,30

Ideální skartovačka pro domácí použití nebo malé kanceláře ● Certifikováno NBÚ -
Typ 1 (pro vyhrazené) ● Skartuje v proužku 5,8 mm až 12 listů papíru 80 g/m² ●
Pracovní šíře 220 mm ● Objem odpadové nádoby 35 l ● Automatické spouštění ●
Tlačítko pro nepřetržitou skartaci (stroj skartuje i v případě, že do něj není vložen list
papíru) ● Atraktivní design v černé barvě ● Snadná obsluha při vyprazdňování stroje

Skartovač REXEL V120
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2100881

Cena:
Kč bez DPH3 518,90

Ideální skartovačka pro domácí použití nebo malé kanceláře ● Certifikováno NBÚ -
Typ 2 (pro důvěrné) ● Skartuje v příčném řezu 4x34 mm až 7 listů papíru 80 g/m² ●
Pracovní šíře 220 mm ● Objem odpadové nádoby 35 l  ● Automatické spouštění ●
Tlačítko pro nepřetržitou skartaci (stroj skartuje i v případě, že do něj není vložen list
papíru) ● Zpětný chod při přeplnění papírem ● Snadná obsluha při vyprazdňování
stroje ● Atraktivní design v černé barvě

Skartovač REXEL V125
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2100885

Cena:
Kč bez DPH4 588,60

Atraktivní a praktická skartovačka pro domácí použití a malé kanceláře ● Skartuje v
proužku 5,8 mm až 7 listů papíru 80 g/m²  ● Pracovní šíře 220 mm ● Objem odpadové
nádoby 18 l ● Řezací mechanizmus zpracuje i náhodně vložené sponky ze sešívačky
● Automatické spouštění ● Tlačítko pro nepřetržitou skartaci (stroj skartuje i v případě,
že do něj není vložen list papíru) ● Zpětný chod při přeplnění papírem ● Velmi tichý
provoz

Skartovač REXEL V30WS
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2101826 

Cena:
Kč bez DPH1 785,80



Skartovače

Atraktivní a praktická skartovačka pro domácí použití a malé kanceláře ● Skartuje v
příčném řezu 4x45 mm až 5 listy papíru 80 g/m²  ● Pracovní šíře 220 mm ● Objem
odpadové nádoby 18 l ● Řezací mechanizmus zpracuje i náhodně vložené sponky ze
sešívačky ● Automatické spouštění ● Tlačítko pro nepřetržitou skartaci (stroj skartuje i
v případě, že do něj není vložen list papíru) ● Zpětný chod při přeplnění papírem ●
Velmi tichý provoz

Skartovač REXEL V35WS
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2101828

Cena:
Kč bez DPH2 297,20

Skartovačka vhodná pro domácí nebo menší kancelář ● Certifikováno NBÚ - Typ 1
(pro vyhrazené) ● Skartuje v proužku 5,8 mm až 7 listů papíru 80 g/m²  ● Pracovní šíře
220 mm ● Objem odpadové nádoby 23 l ● Řezací mechanizmus zpracuje náhodně
vložené sponky ze sešívačky ● Unikátní kompaktní technologie – skartovaný odpad
zabere méně místa ● Automatické spouštění ● Tlačítko pro nepřetržitou skartaci (stroj
skartuje i v případě, že do něj není vložen list papíru) ● Více skartovaných papírů ●
Automatické vypnutí při plné odpadní nádobě

Skartovač REXEL V60WS 
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2101338

Cena:
Kč bez DPH2 770,80

Skartovačka vhodná pro domácí nebo menší kancelář ● Certifikováno NBÚ, typ 2  ●
Skartuje v příčném řezu 4x34 mm až 5 listů A4 80 g/m² ● Pracovní šíře 220 mm ●
Objem odpadové nádoby 23 l ● Řezací mechanizmus zpracuje náhodně vložené
sponky ze sešívačky ● Unikátní kompaktní technologie – skartovaný odpad zabere
méně místa ● Automatické spouštění ● Tlačítko pro nepřetržitou skartaci (stroj
skartuje i v případě, že do něj není vložen list papíru) ● Více skartovaných papírů ●
Automatické vypnutí při plné odpadní nádobě ● Řezací mechanismus zpracuje i
náhodně vložené sponky ze sešívačky

Skartovač REXEL V65WS 
Osobní skartovací stroj

Katalogové číslo:
2101340

Cena:
Kč bez DPH3 552,10
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