
Toimistopapereiden turvaluokat DIN-66399

GDPR-tietosuoja-asetus ei yksityiskohtaisesti määrittele, mikä on henkilötietoa, vaan asetuksen
mukaan kaikki henkilöä yksilöivä tieto on henkilötietoa. Henkilötietoja ovat näin ollen esimerkiksi nimi,
henkilötunnus, kotiosoite, sähköpostiosoite, pankkitiedot, käyttäjätunnus ja salasana,
maksukorttinumero sekä IP-osoite. Henkilötietojen erityiset tietoryhmät, "arkaluonteiset henkilötiedot".
Tiedot, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen
vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, terveyttä koskevia tietoja.

Paperisilppurin Turvaluokka P-1

Suikaleleikkaava paperisilppuri, suikaleenleveys maksimissaan 12 mm ja maksimi silpun koko
2000mm2. Eli yhdestä A4 asiakirjasta tulee vähintään 30 silppua silppusäkkiin. Sopii yleisien
asiakirjojen silppuamiseen, joiden sisältämän tiedon luvattomalla luovuttamisella olisi vain vähäisiä
vaikutuksia. Ei sovellu henkilötietoja sisältävien asiakirjojen, kuten sosiaaliturvatunnus,
pankkitilinumero, salasanat, sähköpostiosoite jne. silppuamiseen.

187100 Kotitoimiston aloituspaketti Dahle
Turvaluokka P-1

hinta 91.9€

Turvaluokka P-2

Suikaleleikkaava paperisilppuri, suikaleenleveys maksimissaan 6 mm ja silpunkoko maksimi 800 mm2.
Eli yhdestä A4 asiakirjasta tulee vähintään 80 silppua silppusäkkiin. Sopii sisäisien asiakirjojen
silppuamiseen, joiden sisältämän tiedon luvattomalla luovuttamisella olisi vain vähäisiä vaikutuksia. Ei
sovellu henkilötietoja sisältävien asiakirjojen, kuten sosiaaliturvatunnus, pankkitilinumero,
salasanat, sähköpostiosoite jne. silppuamiseen.

187096 Paperisilppuri P2 Dahle 206air
3,9x40mm 

hinta 767.32€

Turvaluokka P-3

Ristiinleikkaava paperisilppuri, silpun koko enintään 4 x 80 mm ja maksimi 320 mm². Eli yhdestä A4
asiakirjasta tulee vähintään 200 silppua silppusäkkiin. Sopii luottamuksellisten asiakirjojen
silppuamiseen. Asiakirjojen sisältämä tieto on rajoitettu pienelle ihmisryhmälle. Luvattomalla
luovuttamisella olisi vakavia seurauksia yritykselle ja se voi johtaa lakien tai sopimusvelvoitteiden
rikkomiseen. Paperisilppurit, jotka on luokiteltu vähintään turvaluokkaan P-3 sopivat paperille
arkistoitujen henkilötietojen tuhoamiseen, esim. nimi, osoite, sähköpostiosoite, henkilötunnus,
pankkitilinumero.

Turvaluokka P-4

Ristiinleikkaava paperisilppuri, silpun koko maksimissaan 4 x 40 mm ja maksimi 160 mm². Eli yhdestä
A4 asiakirjasta tulee vähintään 400 silppua silppusäkkiin. Sopii salaisten asiakirjojen turvalliseen
silppuamiseen. Asiakirjojen sisältämä tieto on erittäin pienelle henkilöryhmälle, joiden nimi on tiedossa
ja joilla on oikeus käyttää sitä. Luvattomalla luovuttamisella olisi vakavia, vaikutuksia yhtiölle ja / tai
johtaisi liikesalaisuuksien, sopimusten ja lakien rikkomiseen. Henkilötietojen suojaa on ehdottomasti
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taattava.

1054413 Dahle PaperSAFE PS120
5x18mm, Turvaluokka P-4

hinta 74.11€

1054420 Dahle PaperSAFE PS140
5x18mm, Turvaluokka P-4

hinta 87.31€

1006324 Paperisilppuri P4 Rexel
ProStyle+7 4x25mm 

hinta 124.79€

1054412 Dahle PaperSAFE PS240
4x12mm, Turvaluokka P-4

hinta 145.67€

1054416 Dahle PaperSAFE PS260
4x12mm, Turvaluokka P-4

hinta 204.7€

1054414 Dahle ShredMATIC 90 4x12mm,
Turvaluokka P-4

hinta 246.1€

1054417 Dahle PaperSAFE PS380
4x12mm, Turvaluokka P-4

hinta 290.98€

1054418 Dahle ShredMATIC 150 4x12mm,
Turvaluokka P-4

hinta 392.56€

1006326 Paperisilppuri P4 Rexel Mercury
REX1323 4x40mm 

hinta 524.87€

1054421 Dahle ShredMATIC 300 4x15mm,
Turvaluokka P-4

hinta 555.85€

187087 Paperisilppuri P4 Dahle MHP
50314 4x40mm 

hinta 767.32€

1006321 Paperisilppuri Rexel Auto+ 600X
P4 , 4 x 40mm P4, ristiinlei

hinta 904.52€

Turvaluokka P-5

Ristiinleikkaava paperisilppuri, silpun koko maksimissaan 2 x 15 mm ja maksimi 30 mm². Eli yhdestä A4
asiakirjasta tulee vähintään 2000 silppua silppusäkkiin. Sopii erittäin salaisten asiakirjojen
turvalliseen silppuamiseen. Tieto on rajoitettu hyvin pienelle henkilöryhmälle, joiden nimi on tiedossa
ja joilla on oikeus käyttää sitä. Luvattomalla luovuttamisella olisi vakavia, vaikutuksia yhtiölle ja / tai
johtaisi liikesalaisuuksien, sopimusten ja lakien rikkomiseen. Henkilötietojen suojaa on ehdottomasti
taattava. Muussa tapauksessa asiakirjoissa mainittujen henkilöiden henki ja turvallisuus voivat olla
vaarassa tai heidän henkilökohtaisen vapautensa vaarantuu.

1054419 Dahle PaperSAFE PS420
2x15mm, Turvaluokka P-5

hinta 336.02€

187006 Paperisilppuri P5 Dahle 506air
2x15mm 

hinta 891.13€

187007 Paperisilppuri P5 Dahle 510air
2x15mm 

hinta 1088.56€

187001 Paperisilppuri P5 Dahle 514air
2x15mm 

hinta 1446.34€

187060 Paperisilppuri P5 Rexel RLWM26
1.9x15mm 

hinta 7728.49€

Turvaluokka P-6



Ristiinleikkaava paperisilppuri, silpun koko maksimissaan 1 x 10 mm ja maksimi 10 mm². Eli yhdestä A4
asiakirjasta tulee vähintään 6200 silppua silppusäkkiin. Sopii asiakirjojen turvalliseen
silppuamiseen, joissa salaista tietoa ja vaaditaan erittäin korkeaa turvaluokitusta. Tieto on
rajoitettu hyvin pienelle henkilöryhmälle, joiden nimi on tiedossa ja joilla on oikeus käyttää sitä.
Luvattomalla luovuttamisella olisi vakavia, vaikutuksia yhtiölle ja / tai johtaisi liikesalaisuuksien,
sopimusten ja lakien rikkomiseen. Henkilötietojen suojaa on ehdottomasti taattava. Muussa
tapauksessa asiakirjoissa mainittujen henkilöiden henki ja turvallisuus voivat olla vaarassa tai heidän
henkilökohtaisen vapautensa vaarantuu.

1055203 Paperisilppuri Leitz IQ Office Pro
P6+ ristiinleikkaava

hinta 1137.58€

187104 Paperisilppuri P6 Dahle 606
0.8x12mm 

hinta 1165.62€

187002 Paperisilppuri P6 Dahle 610air
0,8x12mm 

hinta 1454.9€

1055899 Paperisilppuri EBA 2326CC
0,8x12mm Turvaluokka P6

hinta 2474.83€

1012282 Paperisilppuri EBA 5141CC
0,8x12mm Turvaluokka P6

hinta 5595.88€

Turvaluokka P-7

Ristiinleikkaava paperisilppuri, silpun koko maksimissaan 1 x 5 mm ja maksimi 5 mm². Eli yhdestä A4
asiakirjasta tulee vähintään 12500 silppua silppusäkkiin. Sopii asiakirjojen turvalliseen
silppuamiseen, joissa erittäin luottamuksellista ja salaista tietoa ja vaaditaan erittäin korkeaa
turvaluokitusta. Tieto on rajoitettu hyvin pienelle henkilöryhmälle, joiden nimi on tiedossa ja joilla on
oikeus käyttää sitä. Luvattomalla luovuttamisella olisi todella vakavia, vaikutuksia yhtiölle ja / tai johtaisi
liikesalaisuuksien, sopimusten ja lakien rikkomiseen. Henkilötietojen suojaa on ehdottomasti taattava.
Muussa tapauksessa asiakirjoissa mainittujen henkilöiden henki ja turvallisuus voivat olla vaarassa tai
heidän henkilökohtaisen vapautensa vaarantuu.

187036 Paperisilppuri P7 Dahle 40434
1x4,7mm 

hinta 1764.48€

187099 Paperisilppuri P7 Dahle CleanTEC
41534 1x4,7mm 

hinta 2847.82€

1057179 Paperisilppuri Kobra 410 TS HS-6
0,8x5mm Turvaluokka P7

hinta 5554.52€
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