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РЕШЕНИЯ ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБИ С ЛИЧНИ ДАННИ. 

 
 
Уважаеми Дами и Господа, 
 

Имаме удоволствието да ви запознаем с 
предлаганите от нас машини за унищожаване 
на документи или т.н. шредери на фирмата 
IDEAL. 

Шредерите (от англ. shred — нарязвам) са офисни 
устройства, които нарязват хартията на фини ивици 
или на малки парчета (като конфети). Шредерите 
гарантират, че всички поверителни документи, 
които повече не са ви необходими, ще бъдат 
унищожени по подходящ начин, за да не попаднат 
в чужди ръце и да бъдат използвани за измама, 
фирмен шпионаж или кражба на идентичност. 

Пълният преход към цифровите носители на 
информация е все още несбъдната мечта, 
въпреки всички прогнози, че увеличаването на 
електронните медии и информационните процеси ще доведат до т.н. 
„paperless office”. По ирония на съдбата се случи точно обратното. Съвременният бизнес е 
фокусиран дори повече отпреди върху създаването и разпространяването на документи, 
отпечатани на хартия. И, за съжаление, това също означава, че все повече и повече 
„чувствителна” информация на хартиен носител се изхвърля в контейнерите за смет. 

За държавните структури, неправителствени организации, бизнеса и дори за дома ни, 
кражбата на данни (лични, фирмени, интелектуална собственост и др.) е сериозен проблем. 
Последиците при открадването им са винаги неприятни и могат да костват огромна загуба на 
средства и доверие към организацията. Покупката на шредер във всички случаи е много по-
евтина от евентуалното открадване на конфиденциални данни и по-безопасна от това, да 
палите огън от ненужната хартия в офиса. 

Според вида на рязане шредерите се делят на такива с лентово рязане и с т.н. cross-cut 
рязане. 

ЛЕНТОВО РЯЗАНЕ: Шредерите с лентово рязане унищожават документите, като ги превръщат 
в тесни ивици хартия (ленти), които могат да се използват за опаковане, например. Главни 
преимущества са: чудесно съотношение между цена и качество и висок капацитет. 

CROSS–CUT РЯЗАНЕ: Шредерите с сross–cut рязане унищожават документите, като ги 
превръщат в малки парченца хартия. Основни предимства: високо ниво на сигурност и силно 
намаляване на обема на отпадъци (в сравнение с лентовото рязане), което означава по-дълга 
работа, без нужда от изхвърляне на плика с отпадъци. 
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Степени на сигурност по DIN 

Съгласно DIN № 32757-1 шредерите са с различно ниво на секретност – в зависимост от 
размера на лентата/отрязъка. За специални случаи/потребители е въведено и "Ниво 6", на което 
параметрите превишават всички определени от DIN стандарта норми. 

Ниво 1 Информация от общ характер – ниска степен на сигурност (DIN 1) 
Шредерите са с лентово рязане, като разрязват лист А4 на около 40 парченца. 
Размерът на лентата е до 12 мм. Подходящи са за унищожаване на информация от 
общ характер, но не и за информация относно банкови сметки, пароли и др.  

Ниво 2 Служебна информация – ниска до средна степен на сигурност (DIN 2) 
Шредерите са също с лентово рязане, като разрязват лист А4 на около 100 
парченца. Размерът на лентата е до 6 мм или ¼ инча. Подходящи са за вътрешна 
кореспонденция и информация на малък офис.  

Ниво 3 Поверителна информация – средна степен на сигурност (DIN 3) 
Шредерите са с лентово (размерът на лентата е до 2 mm) или сross–cut рязане 
(размерът на отрязъка е 4 x 60 mm, 6 x 50 mm, 3 x 25 mm или 4 x 40 mm). Шредери 
от това ниво на секретност са подходящи за всички поверителни документи, 
включително и информация за персонала, фирмени тайни, данни за продажби, 

маркетинг планове и др. 

Ниво 4 Секретна информация – средна до висока степен на сигурност (DIN 4) 
Всички шредери от тази група са със сross–cut рязане (размерът на отрязъка е до 2 x 
15 mm). Като тайни се определят документи, които могат да застрашат лична или 
институционална сигурност, ако попаднат в неподходящи ръце. 

Ниво 5 Свръхсекретна информация – висока степен на сигурност (DIN 5) 
Тези шредери унищожават документи на парченца с максимален размер 0,8 x 12 
mm. Този вид шредери се доставят основно за правителствени и военни 
организации, където документите трябва да се унищожават, за да се избегне 
шпионаж и където информацията може да навреди на държавната сигурност. 

Ниво 6 Максимална защита – най-висока степен на сигурност. 
Това е неофициално разширение на стандарта, но се счита за най-високото ниво на сигурност. 
Размерът на отрязъка не трябва да превишава 0,8 х 4 mm. 

Преди да изберете шредер, подходящ за вашите нужди, трябва да помислите върху следните 
въпроси: 

  Какво ще се унищожава (хартия без и с кламери и телбод, снимки, дискети, CD 
дискове, картони, цели класьори)? 

  Размери на хартията? 
  Брой на листовете за еднократно подаване? 
  Брой на листовете за един ден? 
  Какво ниво на информационна сигурност се изисква? 
  Колко служители ще използват шредера? 
  Разположение на шредера? 
  Какъв е бюджетът? 

За да направите най-правилния избор, ние от Кантек сме готови да ви помогнем. 
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WHAT CAN WE POSSIBLY ADD TO SUCH A BRAND NAME? 
 

Компанията IDEAL е основана през далечната 1951-ва година. Името й носи голяма 
отговорност и компанията наистина го заслужава - IDEAL е синоним за безупречно качество 
- добре познато на професионалистите в обработката на различни хартии и материали.  

Продуктите на IDEAL поставят на първо място безопасността и качеството. Това е 
причината целият процес от идеята до разработката и масовото производство да е затворен – 
в модерната фабрика на IDEAL в Балинген, Германия. IDEAL наричат това “завършено 
производство” или просто казано “Made in Balingen”. 

Ние в Кантек сме сигурни, че шредерите на IDEAL са една добра бизнес инвестиция, защото 
качеството е безупречно и трайно. IDEAL доказват това с 5 годишната гаранция, която дават 
за своите режещи ножове . 

Кантек сътрудничи с IDEAL от началото на 90-те години. През тези години ние развихме 
компетенциите си да предлагаме и поддържаме всички машини на IDEAL. Безспорно Кантек 
е най-добре подготвената българска фирма на тема IDEAL – факт, който се доказва чрез 
запитване за продуктите на IDEAL на тяхната уеб-страница. 
 

"I have the simplest taste. I am always satisfied with the best" - Oscar Wilde 
„Имам най-обикновени вкусове. Задоволявам се само с най-доброто” - Оскар Уайлд 

ОФИСИ НА КАНТЕК 

 

 
2700   БЛАГОЕВГРАД   
ул. "Николай Петрини" № 8 
GSM: 0889 656 592 
blagoevgrad@cantek.bg 

5800  ПЛЕВЕН 
ул. "Цар Крум" № 17 
GSM: 0889 803 880  
pleven@cantek.bg 

8000  БУРГАС 
ул. "Цар Симеон І" № 78 
GSM: 0887 707 034 
bourgass@cantek.bg 

4000  ПЛОВДИВ 
ул. "Велико Търново" № 8 
GSM: 0887 929 944 
plovdiv@cantek.bg 

9000   ВАРНА 
ул. "Ген. Колев" бл. 87, вх.Г, ет.1 
GSM: 0889 657 653 
varna@cantek.bg 

7000   РУСЕ 
ул. "Петко Д. Петков" № 13 Б 
GSM: 0888 657 694 
russe@cantek.bg 

5000   ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ул. "Никола Габровски" № 16 
GSM: 0887 929 792 
vtarnovo@cantek.bg 

6000    СТАРА ЗАГОРА 
бул. "Ген. Столетов" № 93, eт.1 
GSM: 0885 707 130 
stzagora@cantek.bg 

3000   ВРАЦА 
бул. "Демокрация" бл. 6 вх.Б 
GSM: 0887 929 927 
vratza@cantek.bg 

3320    КОЗЛОДУЙ 
ул. "Освободител" № 16 
GSM: 0887 929 923 
kozloduy@cantek.bg 

 

                                                 
 не включва 0,8х5мм SMC моделите – те са с една година гаранция на режещите ножове. 

 


