
Digitale trusler ligger højt
på organisationers dags-
orden, men det ville være 
en fejl at formode, at papir-
baserede sikkerhedsrisici 
er forsvundet.

GDPR er en del af Europa-Kommissionens 
plan for modernisering og harmonisering 
af databeskyttelsesreglerne.
Den vigtigste målsætning for GDPR er at 
styrke retten til beskyttelse af personlige 
oplysninger online, men forordningen 
forholder sig dog også til beskyttelse af 
papirbaserede oplysninger.

Vi har i denne folder samlet et udvalg af produkter fra vores sortiment, 
der kan hjælpe jer som virksomhed med at komme i gang med at sikre jer. 

Vi vil i nærmeste fremtid tage kontakt til jer og meget gerne hjælpe jer med 
at afdække lige netop jeres behov. 

Den Europæiske Union (EU) 
har ændret bestemmelserne 
om databeskyttelse. 

Ændringerne er nu fastsat ved lov, 
og de vil træde i kraft over hele EU pr. 25. maj 2018. 

Disse nye regler kaldes for den generelle forordning om databeskyttelse 
(eller lidt mere mundret for “databeskyttelsesforordningen” GDPR) og gælder 
på alle niveauer, fra offentlige myndigheder til små og mellemstore virksomheder.

Disse ændringer vil påvirke den måde, vi alle driver forretning på.



112 cm

Rexel Auto+ 750X
Kapacitet: Automatisk 750 ark, manuelt 12 ark (80 g papir). 

 • Makuleringsbredde: 23 cm
 • Affaldsbeholder: 115 liter
 • Støjniveau: Under 60 dB
 • Sikkerhedsklasse: P-4

Best.enhed: Stk.
Auto+750X Fine Confetti  ■  5.994.677

115L 750

Rexel Auto+ 600X/600M
Makuleringsbredde: 23 cm.

 • Kapacitet: Automatisk 650 ark, manuelt 9 ark (70 g papir)
 • Affaldsbeholder: 80 liter
 • Støjniveau: 59 dB
 • Sikkerhedsklasse: 600X P-4, 600M P-5

Best.enhed: Stk.
600X ■  9.161.038
600M ■  9.161.049

80L 650

96,5 cm

Rexel Auto+ 300X/300M
Makuleringsbredde: 23 cm.

 • Kapacitet: Automatisk 300 ark, manuelt 9 ark (80 g papir)
 • Affaldsbeholder: 40 liter (300X: 450/300M: 500 ark) 
 • Tager cd’er, kreditkort, papirclips og hæfteklammer
 • Støjniveau: 60 dB
 • Sikkerhedsklasse: 300X P-4, 300M P-5

Best.enhed: Stk.
Auto+ 300X Fine Confetti   ■  6.475.259
Auto+ 300M Micro Cut   ■  6.475.283

71 cm

40L 300



AutoMax™ 550C
Til mellemstore kontorer med op til 10 brugere.

 • Konfettimakulering: 4 x 38 mm – DIN P-4 – automatisk fodring af 550 ark
 • Affaldskapacitet: 83 liter (udtræksbeholder) 
 • AccuFeed™ -system med automatisk makulering
 • Makuleringshastighed: 3,35 m/min
 • SmartLock™ -funktion holder fortroligt materiale sikkert under makuleringen
 • Auto Reverse-stopper vender papiret, hvis der opstår papirstop
 • SilentShred® -system sikrer ultrastøjsvag makulering

Best.enhed: Stk.
Best.nr.  ■ 10.075.745

83L 550

89 cm

AutoMax™ 350C
Til små kontorer med 3-5 brugere.

 • Konfettimakulering: 4 x 38 mm – DIN P-4 – automatisk fodring 
af op til 350 ark

 • Affaldskapacitet: 68 liter (udtræksbeholder) – 350 ark
 • AccuFeed-teknologi tilbyder automatisk makulering
 • Makuleringshastighed: 3,35 m/min
 • SilentShred-teknologi sikrer en ultra-støjsvag makulering
 • Auto Reverse-stopper vender papiret, hvis der opstår papirstop
 • Driftstid: Op til 45 min

Best.enhed: Stk.
Best.nr.  ■  10.075.734

68L 350

81,3 cm

32L

AutoMax™ 200C
Til moderat makulering i hjemmet eller på det personlige kontor.

 • Auto Reverse-stopper vender papiret, hvis der opstår papirstop
 • SilentShred™ tilbyder meget støjsvag makulering
 • Konfettimakulering: 4 x 38 mm – DIN P-4
 • Mikromakulering: 2 x 14 mm 
 • Automatisk fodring af 10 manuelle ark og 200 ark
 • Makuleringshastighed: 200 ark på 5 minutter
 • Affaldskapacitet: 32 liter udtræksbeholder (360 ark)
 • Driftstid: 12 min

Best.enhed: Stk.
Best.nr.  ■ 7.357.269

54 cm



3M skærmfiltre – Privacy
Disse fi ltre giver fuld sikkerhed. 

 • Det er ikke muligt at se, hvad der står på  skærmen, 
når man kigger fra siden

 • Filtret har perfekt pasform og er enkelt at montere 
med medfølgende selvhæftende små clips 

 • Nemt at fjerne igen 
 • Filtret er meget tyndt og behøver derfor ikke fjernes, 

når man klapper laptoppen sammen 
 • Passer til alle typer af skærme, laptop som stationær

Best.enhed: Stk. Pakning: 1/5 * ”GOLD” – forbedret sikkerhed – eksklusivt design

Størrelse Format Type Best.enhed Pakning Best.nr.

13.3" Widescreen Privacy fi lter Stk. 1/5 5.400.415 *

14" Widescreen Privacy fi lter Stk. 1/5 5.408.274

14,1" Widescreen Privacy fi lter Stk. 1/5 3.338.314

21.5" Widescreen Privacy fi lter Stk. 1/5 5.475.229

23.0" Widescreen Privacy fi lter Stk. 1/5 5.618.851

59,2 cm

Powershred® 99Ci   
Affaldskapacitet: 34 liter (udtræksbeholder). 

 • Konfettimakulering: 4 x 38 mm – DIN P-4 – makulerer op til 
18 ark

 • Makuleringshastighed: 3,6 m/min 
 • Støjniveau: 65-70 dB
 • Driftstid: Op til 30 min

Best.enhed: Stk.
Best.nr. ■ 7.357.305 

 
34L 18

47,2 cm

23L 16

Powershred® 79CI 
Ideel til 1-3 brugere.

 • Konfettimakulering: 4 x 38 mm – DIN P-4 
– makulerer op til 16 ark 

 • Affaldskapacitet: 23 liter (udtræksbeholder) 
 • Makuleringshastighed: 3,4 m/min 
 • Støjniveau: 65-70 dB
 • Driftstid: Op til 20 min

Best.enhed: Stk.
Best.nr.  ■ 3.810.395



Panzerglass™ Original 
beskyttelsesglas
Ultimativ god beskyttelse af din smartphones skærm.

 • Beskyttelse mod fl ænger, slag og ridser
 • Fedtafvisende overfl ade – så din skærm altid ser pæn ud
 • Krystalklar
 • Du har samme følelse, som når du navigerer på din 

smartphones originale skærm
 • 3D-touch-kompatibel
 • Du kan stadig bruge covers på din smartphone 

– selv om panserglasset er på
Best.enhed: Stk.

Produkt Best.nr.

iPhone 5/5S/5C/SE 10.163.534

iPhone 6/7/8 10.159.905

iPhone 6+/7+/8+ 10.159.916

Samsung Galaxy S6 10.159.927

Samsung Galaxy S7 10.159.938

Samsung Galaxy S7 Edge 10.159.949

Samsung Galaxy S8 10.159.951

iPhone 6/6S/7/8 Privacy 10.516.818

iPhone 6+/6S+/7+/8+ Privacy 10.516.829

Premium iPhone 6/6S/7/8 Jet Black 10.516.831

Premium iPhone 6/6S/7/8 White 10.516.842

Premium Samsung Galaxy S8+ Black 10.516.853

Apple iPhone X 10.516.897

iPad Air/Air 2/Pro 9,7 10.159.962

Huawei P10 Lite Clear 10.516.922

Samsung S8 Friendly Black 10.516.933

Epson DS-530 dokumentscanner
Den hurtige og effektive DS-530-farvescanner med duplex er det intelligente 
valg til forretningsdokumentstyring og giver ydeevne og alsidighed i verdens-
klasse. Med muligheden for at scanne op til 35 sider pr. minut/70 billeder 
pr. minut tilbyder den en lang række muligheder for mediehåndtering, der giver 
dig mulighed for hurtigt at registrere, indeksere, lagre og dele dine vigtige 
forretningsdokumenter.
Den kan hjælpe din virksomhed med at opnå kontrol over vigtige oplysninger, 
forbedre kvaliteten af dine virksomhedsbeslutninger og øge effektiviteten af 
drift og processer.
Best.enhed: Stk. 
Best.nr.  ■ 9.480.931



Fire File 25”
brandsikkert hængemappeskab
Brandsikkert vertikalskab til professionel opbevaring af vigtige 
dokumenter.

 • Skabene er testede og certifi cerede med en times brandsik-
ring af dokumenter i henhold til UL Standard 72, CLASS 350

 • En ”day-catch”-låsefunktion sikrer de ulåste skuffer. Skabene 
behøver ikke være låst for at beskytte mod brand

 • Skabenes lave vægt giver mindre transport- og installations-
omkostninger

 • Antivippesikring forhindrer, at mere end én skuffe kan åbnes 
ad gangen

 • Leveres med en højsikkerhedsnøglelås som standard
Best.enhed: Stk. 

Best.nr. 9.402.715 9.402.726

Indretning 2 skuffer 4 skuffer
Vægt i kilo 164 291

Liter 104 208
Udvendige mål: HxBxD i cm 78,4 x 55,1 x 63,5 151 x 55,1 x 63,5
Indvendige mål: HxBxD i cm 29 x 387 x 46 29 x 38,7 x 46

HomeSafe S2 10K brand- og indbrudssikkert skab
Kombineret brand- og indbrudssikring i ét og samme skab. Perfekt til opbevaring af kontanter, værdifulde 
dokumenter samt andre værdier.

 • Certifi ceret af ECB-S for 30 minutters brandsikring i henhold til EN 15659 – 30P
 • Certifi ceret af ECB-S som indbrudssikkert i henhold til EN 14450 – sikringsklasse S2
 • Dør er sikret med låserigelmekanisme, som beskytter mod fysiske angreb og brand
 • Forberedt til fastboltning, inklusiv monteringskit
 • Leveres med 1 hylde
 • Leveres med nøglelås og 2 nøgler

Best.enhed: Stk.

Elektronisk lås 10.144.697 10.144.711 10.144.744
Produkt HOMESAFE S2 30P – 10E HOMESAFE S2 30P – 35E HOMESAFE S2 30P – 90E
Vægt i kg 21 38 72
Liter 11 36 91
Udvendige mål: 
HxBxD i cm 30 x 36 x 30 45 x 45,5 x 39 100 x 44,5 x 39
Indvendige mål: 
HxBxD i cm 21 x 27 x 19,1 36 x 35,5 x 28,1 91 x 35,5 x 28,1

Gunnebo sikkerheds- og brandskabe 
leveres til fortovskant. Ønskes videre 
indbæring – kontakt kundeservice på 
70 100 500. 
I forbindelse med ferie og helligdage 
må der påregnes længere leveringstid. 
Ingen returret. 



Kensington® ClickSafe™-laptoplås
Låsen er designet til at være den stærkeste og nemmeste lås at bruge. 

 • Designet til at holde til daglig åbne/låse-brug
Best.enhed: Stk.
Best.nr.  ■  5.372.612

Kensington® låsekit til stationære 
pc’er og tilbehør
Med et langt carbon-hærdet stålkabel, en ankerplade og en Kensington-
lås har du alt til at sikre din computer, to enheder af dit periferiudstyr og 
tastatur og mus med ledning.

 • Hidden Pin™-teknologi sikrer, at de rørformede låse ikke kan brydes 
op, og tilbyder den højeste grad af sikkerhed

 • To nøgler medfølger
Best.enhed: Stk.
Best.nr.  ■  5.007.644

Kensington® Slim Microsaver
Til sikring af bærbare computere og LCD-projektorer. 

 • Godkendt af alle større mærker 
 • Passer i speciel Kensington-port, der er indbygget i 95 % af alle 

bærbare computere 
 • Leveres med 1,8 m wire

Best.enhed: Sæt. Pakning: 1/10
Best.nr.  ■  2.153.318

      PRODUKTIVITET

Hvor sikker er din taske?
92 % af stjålne bærbare computere bliver ikke fundet igen¹ – 
sørg for, at din ikke er en af dem!

¹Kensington Security Survey, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, juni 2014 

Har polstrede rum til enheder for at 
beskytte bærbare computere og tablets!

SecureTrek Lock Base – brug en lås til bærbare computere fra Kensington 

(sælges separat) til at fastgøre tasken til en permanent genstand, eller brug 

en standardhængelås til almen sikkerhed.
Punkteringsfrie lynlåse 

for ekstra sikkerhed

Se nedenunder for låse 
til bærbare computere 

fra Kensington, der 
er kompatible med 
SecureTrek-tasker.

Kensington® ClickSafe™-lås
Designet til at være den stærkeste og nemmeste lås at bruge uden at 
mindske sikkerheden. 

 • Designet til en travl dag
 • ClickSafes™ overlegne styrke og nemme brug gør sikkerheden bedre 

Best.enhed: Stk.
Best.nr.  ■  5.372.634
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Hvad skal I som virksomhed foretage jer nu?
For at overholde databeskyttelsesforordningen skal I budgettere og planlægge 
ressourcer (herunder IT). Brug også jeres planlægningstid på god vis til at 
tilpasse jer de nye forhold. 

1 Etabler en proces til analyse af konsekvenserne for beskyttelsen af privatlivets fred
– defi ner dine data, og fastslå risikoområder.

2
Gennemgå leverandørkontrakter grundigt – du har især brug for dine 
leverandørers hjælp til virkelig hurtig indberetning af sikkerhedsbrud, og du skal derfor sørge for, 
at du har de kontraktlige rettigheder til at forlange dette.

3 Opdater systemer og materialer, og forbered ny detaljeret dokumentation 
og nye arkiver, der er klar til forevisning ved lovmæssige eftersyn.

4 Gennemgå vigtige praktiske aspekter, herunder dataopbevaring, for alle de data, der bruges 
af virksomheden.

5 Sørg for, at du har planer på plads til sikker destruktion af data, du ikke længere behøver.

6 Sørg for, at nye aspekter såsom udtrykkeligt samtykke, retten til at blive glemt, retten til data-
portabilitet og retten til indsigelse er inkluderet i politikker og procedurer.

7 Etabler en anmeldelsesprocedure for brud på datasikkerheden, herunder registrerings- 
og svarfunktioner, og øv denne på samme måde som en brandmanøvre.

8 Overvej at udpege en databeskyttelsesrådgiver.

9 Træning, træning, træning – træn personalet i alt det ovenstående 
(reguleringsmyndigheder inden for databeskyttelse er særligt opmærksomme på dette).

10 Etabler og udfør regelmæssige konformitetskontroller for at fi nde og udbedre problemer.

70 100 500 ordre.dk@lyreco.comwww.lyreco.dk


