
Framtidens återvinning idag

Så bygger vi en bättre  
värld genom att förstöra dina  

företagshemligheter.
Sveriges grönaste sekretessåtervinning.



På Office Recycling är vårt viktigaste uppdrag 
att bidra till en bättre värld genom fossilfri 
återvinning. För många av våra kunder innebär 
det också en säkrare värld då vi är experter på 
destruering av sekretessmaterial. 

Med specialutbildad personal, vår egen 
destrueringsanläggning och videoövervakning 
är vi idag marknadsledande. Marknadens bästa 
service – och en grönare morgondag –  
får du på köpet.  

I dag hanterar, destruerar och återvinner vi alla 
typer av dokument, hårddiskar och prototyper 
som innehåller känslig information.

Visste du att... 
- Vår destrueringsprocess är

 certifierad och kvalitetssäkrad 
enligt ISO 9001. 

- Alla dokument destrueras enligt 
europastandard DIN 4.

– Vi även är certifierade  
enligt ISO 14001.



Tillsammans med dig gör vi en säkerhetsanalys och bestäm-
mer i vilken omfattning ni behöver hämtningar.

1. ANALYS.

På plats vid upphämtning plomberas sekretessmaterialet 
direkt av vår egen personal.

2. PLOMBERING.

Alla transporter sker alltid i låsta bilar av  
specialutbildade chaufförer.

3. TRANSPORT.

På plats tas materialet emot av säkerhetskontrollerad  
anläggningspersonal.

4. SÄKER ÖVERLÄMNING.

Materialet bryts ned i den låsta avdelningen av vår  
destrueringsanläggning. Det innebär att destruerings- 
processen aldrig lämnas över till en tredje part.

5. DESTRUERING.

Så här går det till att destruera 
grönt med Office Recycling:



Kontaktuppgifter
Telefon: 010-685 00 00
E-post: info@officerecycling.se

Framtidens återvinning idag. 

Är du redo att göra ett 
aktivt, och säkert, val?
Växthuseffekten smälter sakta 
men säkert våra polarisar, gör 
så att haven stiger och vatten-
bristen ökar. Dessutom orsakar 
kväveoxider försurning, över-
gödning och skador på våra 
andningsorgan. Vad än värre 
är beräknar UNHCR att det år 
2050 kommer finnas miljontals 
klimatflyktingar. Tillsammans 
kan vi förhindra detta. Enligt 
Naturskyddsföreningen måste 
det dock ske snart: Utsläppen 
av växthusgaser bör vara nära 
noll i världen 2050 och i Sveri-
ge redan 2030.

Att välja oss på Office Recycling 
är att aktivt ta ställning. Vi 
hoppas du är redo. Ring oss så 
berättar vi mer om morgonda-
gens sekretessåtervinning och 
hur vi kan hjälpa dig att bidra 
till en bättre, och säkrare, värld.


