
CYKLUS SKARTACE DAT
Nabízíme Vám bezpečný systém likvidace Vašich dokumentů a dat. 
Celý systém je protokolárně řízen po celou dobu realizace zakázky. 
Služby jsou poskytovány s ohledem na bezpečnost a ekologii. Máte citlivé dokumenty, které již nepotřebujete 

a chcete je bezpečně zlikvidovat? My Vám pomůžeme!

Jsme připraveni Vám poskytnout naše odborné 
konzultace po celé ČR. Navrhneme Vám optimální 
řešení na pravidelné i jednorázové likvidace 
dokumentů a dat.

K realizaci našich služeb postačuje 
objednávka. Chcete mít jistotu 
dlouhodobě příznivé ceny při poskytnutí 
bezpečné, odborné a profesionální 
služby? Neváhejte s námi uzavřít 
smlouvu o spolupráci.

Na základě objednávky nebo smlouvy Vám 
zajistíme přistavení bezpečnostních kontejnerů 
přímo na Vaše pracoviště. Jedná se o bezpečné 
kovové kontejnery s vestavěným kovovým 
zámkem, velikostní sortiment k všestrannému 
využití. Vzhledem k použitému materiálu 
a konstrukci nezvyšující požární nebezpečí 
v místech uložení.

Bezpečnostní kontejnery lze plnit vhazovací štěrbinou, 
nebo po odemknutí nádoby také odklopením víka. 
Po uzavření je obsah kontejneru plně chráněn. Svozy realizujeme po celé republice. Celý proces je protokolárně 

zaznamenáván a na místě ihned obdržíte předávací protokol.

Bezpečnostní vozidla sváží Vaše dokumenty zpět 
do elektronicky monitorovaného a zabezpečeného 
závodu. Od Vašeho naplnění nemá k dokumentům 

a datům přístup neoprávněná osoba. 

Celý proces můžete sledovat 
ze zvláštní dozorovací místnosti. 

Likvidace dokumentů a dat probíhá 
výhradně na certi�kovaných strojích 

a personálem prověřeným NBÚ.

Po fyzické likvidaci Vašich dokumentů a dat 
Vám bude zaslán Certi�kát o likvidaci 
nosičů dat. Lze jej použít jako doklad 

pro místně příslušný archiv nebo referát 
životního prostředí. Dokládá řádnou 

likvidaci a ekologické zneškodnění odpadu 
podle platných právních předpisů.

Vzniklý odpad je v maximální možné míře 
recyklován s ohledem na životní prostředí. 

Na přání Vám vystavíme Ekologický certi�kát.
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Likvidací papíru o objemu jednoho našeho kontejneru RW240 ušetříte: 268 kg dřeva 583 kWh energie2 830 litrů vody 16 kg oxidu uhličitého www.reisswolf.cz


