- a strong solution for the environment

Den stora fördelen med ReTec mobila sekretessförstörare, enligt
Poul Henrik Schou, är möjligheten att destruera både hårddiskar,
pärmar, samt papper i samma anläggning.
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DANSK SIKKERHEDS MAKULERING RADERAR ALLA SPÅR

Cemex Latvia Broceni Plant

installs ReTec Bale-opener for SRF line

Dansk Sikkerheds Makulering, är ett bolag inom Poul Schou A / S, som är experter på destruktion och makulering av konfidentiella dokument, filer, cd-skivor, disketter och hårddiskar.
When Cemex Latvia wanted to increase their AF substitution rate, they went looking for bales. Good
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Sekretessförstörning vid Dansk Sikkerheds Makulering
Dansk Sikkerheds Makulering kör i hela Danmark med 4 mobila
enheter som möter kundernas behov. Finns behov av mer kapacitet vid högtryck så finns en 5:e anläggning tillgänglig, som
också kan används vid service och underhåll.
Kunderna betalar för minst 100 kg material per besök och den
största enskilda uppgiften som företaget hanterade var en uppgift på 80 000 kg papper för strimling, säger Poul Henrik.
Om Dansk Sikkerheds Makulering
Idag är Dansk Sikkerheds Makulering en av Danmarks ledande
aktörer inom destruktion och makulering av konfidentiella dokument, pärmar, cd-skivor och hårddiskar. De har varit i branschen sedan 1988. Hela marknaden var på uppgång genom
90-talet, men blev sen stillastående under it-bubblan 2000.
Därefter steg intresset för destruktion och makulering av dokument och deras verksamhet tog ny fart igen.

Poul Henrik Schou är den 3: e generationen
Schou och nuvarande VD vid ett sekretess
kärl för lagring av konfidentiellt material.

Som en synergiutveckling för Dansk Sikkerheds Makulering
grundades dokumenthotellet år 2003. Här är det möjligt för kunder att arkivera sina konfidentiella dokument i en brand- och stöldskyddad miljö.
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UNTHA pålitliga krossystem

2

IVECO dieselgenerator för optimal energianvändning

3

ReTec-hissystem för 110-660 liters kärl

4

Skruvtransportör för transport och extra säkerhet

5

Keith Walking Floor för lossning

6

UNTHA RS40 eller RS50

7

Enkel öppning av lastbilen för lossning

8

Destruerade dokument redo för lossning

ReTec utvecklar, konstruerar och tillverkar specialmaskiner för avfall och
återvinningsindustrin. Vi erbjuder praktiska lösningar enligt kundens behov,
som hjälper dem att öka lönsamheten i sin verksamhet.

