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NISZCZENIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ 

Niniejsza oferta stanowi prezentację usług świadczonych przez naszą 

firmę, związanych z archiwizacją i brakowaniem dokumentów. 

Data Fox Sp. z o.o. dostarcza usługi z zakresu niszczenia dokumentów 

w najwyżej klasie poufności. Przekazywane nam dokumenty 

poddawane są rozdrabnianiu do poziomu włókna celulozowego w 

procesie mokrym w hydropulperze model HF40 marki UMLAF lub w 

procesie suchym w wyniku szarpania na urządzeniu typu Shredder.  

 
Wykorzystanie wspomnianych procesów gwarantuje niszczenie na 

poziomie bezpieczeństwa od P3 - P-7 zgodnie z normą DIN 66399, co 

stanowi trwałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich informacji. 

 

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ USŁUGI DATA FOX? 

Być może zastanawiali się Państwo, co dzieje się z dostarczonymi dokumentami po ich zniszczeniu? 

Niszcząc dokumenty wraz z Data Fox Sp. z o.o. wspomagasz działania na rzecz ochrony środowiska 

naturalnego. W procesie recyklingu przekazane dokumenty po zniszczeniu odzyskują postać włókna 

celulozowego i stanowią surowiec do wytwarzania wełny celulozowej ISOFOX, wykorzystywanej w 

ociepleniach m.in. domów pasywnych, oraz do produkcji ręczników papierowych i papieru 

toaletowego.  Każda tona odzyskanej makulatury ratuje 17 drzew! 

System Archiwizacyjny Archibox powstał w celu zapewnienia lepszej 

organizacji biura. 

Archiboxy wykonane są z trzywarstwowej tektury, pozyskanej w procesie 

recyklingu; są dostosowane do procesu niszczenia dokumentów i stanowią 

ekologiczne oraz wygodne rozwiązanie. Niszczenie dokumentów 

pozbawionych folii i zgromadzonych w pojemniku FOXBOX nie wymaga 

ingerencji człowieka, ponieważ karton wraz z dokumentacją jest niszczony w 

całości w procesie rozdrabniania do poziomu włókna celulozowego, co 

stanowi gwarancję bezpieczeństwa niszczonych danych. 
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NISZCZENIE DOKUMENTÓW – OFERTA I ZAKRES USŁUG 

 

Data Fox Sp. z o.o. kieruje swoją ofertę zarówno do Firm i Instytucji, zainteresowanych jednorazowym 

brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej, ale również do tych nastawionych na długoterminową 

współpracę. W przypadku zdecydowania się na wprowadzenie Systemu Archibox lub FOXBOX na koszt 

składa się kupno lub wypożyczenie danego produktu oraz usługa transportu i zniszczenia. 

Transport: 

Dostarczamy nasze usługi na terenie województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego 

oraz małopolskiego. Po potwierdzeniu zamówienia odbiór dokumentów nastąpi w ciągu 14 dni roboczych 

zabezpieczonym plombami samochodem w umówionym terminie. 

Minimum logistyczne: 

Brak minimum logistycznego, zniszczymy każdą ilość. 

Certyfikaty i dokumentacja: 

- certyfikat zniszczenia – wystawiany każdorazowo po zniszczeniu akt  

P-3  30,00 zł netto; 

P-4  40,00 zł netto; 

P-5  50,00 zł netto; 

P-6  60,00 zł netto;  

P-7  99,00 zł netto; (dokument+ wydruk w postaci certyfikatu w anty ramie)  

- protokół zniszczenia – wystawiany każdorazowo po zniszczeniu akt gratis. 

 

NISZCZENIE DOKUMENTÓW Z UMOWĄ 

Podane ceny są cenami netto – należy doliczyć do nich podatek VAT w 

wysokości 23% 

Ceny za odbiór dokumentów zawierają transport, załadunek przez 

pracowników DATA FOX oraz niszczenie dokumentów w przystosowanym do 

tego celu pomieszczeniu. Każdorazowo odbiór poświadczany jest 

protokołem odbioru dokumentów do zniszczenia. 

BAG FOX  
 

WOREK NA DOKUMENTY  

40 KG 

Usługa wynajmu worka na gromadzenie dokumentów do 

zniszczenia.  

Worek pojemności do 40 kg około 1,5 m.b. akt; wykonany jest z 

wytrzymałej tkaniny, która zapewnia bezpieczeństwo 

dokumentów podczas transportu do miejsca zniszczenia. 

 

 

Cena z abonamentem: 

 

Cena bez abonamentem: 

25,00 zł + odbiór ustalony indywidualnie 35,00 zł + odbiór ustalony indywidualnie 
 

ARCHIBOX 80 
 

Pojemnik do archiwizacji 

dokumentów A4 

 

Wymiary:  

33,5 x 9.5 x 26.5 cm 

 

Pojemnik kartonowy przeznaczony na dokumentację do 

archiwizacji. Wykonany jest z ekologicznej trzywarstwowej 

tektury falistej.  

Jego pojemność to około 750 kartek w formatu A4 (1,5ryzy 

papieru) lub jeden segregator.  

Stanowi dobre rozwiązanie dla dokumentów, które nie są w 

obiegu bieżącym, a wymagają przechowywania jako 

dokumenty archiwalne oraz niearchiwalne kategorii A i B  

Numer przy nazwie to szerokość grzbietu. 

 

Cena z abonamentem: 

1,70 zł + odbiór ustalony indywidualnie* 

Cena bez abonamentem: 

1,90 zł + odbiór ustalony indywidualnie* 
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ARCHIBOX S5  
 

Pojemnik do 

archiwizacji 

dokumentów 

 

Wymiary: 33,5 x 38 x 30,50 cm 

 

Pojemnik kartonowy przeznaczony na dokumentację do 

archiwizacji. Wykonany jest z ekologicznej trzywarstwowej 

tektury falistej.  

Pojemność: 3000 stron A4 lub 5 segregatorów; doskonałe 

rozwiązanie dla lepszej organizacji biura i archiwum 

Numer przy nazwie to  

 

Cena z abonamentem: 

4,95 zł + 15,00 zł odbiór i niszczenie 
 

Cena bez abonamentem: 

5,50 zł + 25,00 zł odbiór i niszczenie 

 

ARCHIBOX S7 
 

Pojemnik do 

archiwizacji       

dokumentów 

 

Wymiary: 50 x 32,5 x 29 

cm 

 

Pojemnik kartonowy przeznaczony na dokumentację do 

archiwizacji. Wykonany jest z ekologicznej trzywarstwowej 

tektury falistej.  

Pasuje do 99% regałów archiwizacyjnych i może pomieścić 5 

szt. pudełek archiwizacyjnych typu ARCHIBOX 80, około 7000 

kartek w formacie A4 lub 7 szt. segregatorów. 

Stanowi dobre rozwiązanie dla dokumentów, które nie są w 

obiegu bieżącym, a wymagają opisu i archiwizacji. 

 

Cena z abonamentem: 

6,00 zł + 15,00 zł odbiór i niszczenie 
 

Cena bez abonamentem: 

7,50 zł + 25,00 zł odbiór i niszczenie 

 
 

 

 
 

FOXBOX 60 
 

Pojemnik do 

bieżącego 

niszczenia 

dokumentów 

 

Pojemnik kartonowy przeznaczony na dokumentację do 

bieżącego niszczenia.  

Wykonany jest z ekologicznej trzywarstwowej tektury falistej.  

Pojemność do 60 kg  (około 2 m.b. dokumentów) na bieżącą 

dokumentację niearchiwalną;  

 

Cena dotyczy zakupu pojemnika oraz odbioru i zniszczenia 

 

 

Cena z abonamentem: 

35,00 zł + 50,00 zł odbiór i niszczenie 
 

Cena bez abonamentem: 

50 zł + 50,00 zł odbiór i niszczenie 

 
 

 
 

FOXBOX 40 
 

Pojemnik do 

bieżącego 

niszczenia 

dokumentów 

 

Pojemnik kartonowy przeznaczony na dokumentację do 

bieżącego niszczenia.  

Wykonany jest z ekologicznej pięciowarstwowej tektury falistej.  

Pojemność do 40 kg  (około 1,4 m.b. dokumentów) na bieżącą 

dokumentację niearchiwalną;  

Idealny dla mniejszych biur, gabinetów, ze względu  na 

kompleksowy rozmiar i funkcjonalność. 

 

Cena dotyczy zakupu pojemnika oraz odbioru i zniszczenia 

 

 

Cena z abonamentem: 

25,00 zł + 50,00 zł odbiór i niszczenie 
 

Cena bez abonamentem: 

35 zł + 50,00 zł odbiór i niszczenie 
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SYSTEM PLASTBOX  

 

to wyjątkowy system zabezpieczający dokumenty 

przygotowywane do niszczenia w siedzibie 

zamawiającego.  

 

Przeznaczony jest do gromadzenie, a także do transportu 

dokumentacji niearchiwalnej, niejawnej, dokumentów 

osobowych, księgowych wszystkich kategorii A, B, (np. 

B10), BC, BE.  

 

Oznacza to że, mogą być wykorzystywane w dużych 

firmach, instytucjach finansowych, sądach itp. 

 

 

 

 
 PLASTBOX 

125 L 
 

 

Usługa wynajmu pojemnika na gromadzenie 

dokumentów do zniszczenia 
Specjalistyczny pojemnik wykonany z tworzywa HDPE. Górne 

wieko wyposażone jest w nacięcie do wrzutu dokumentów. 

Pojemnik posiada zamontowane dwa kółka o dużej średnicy, 

które pomagają przy przemieszczaniu pojemnika pomiędzy 

biurami, po schodach oraz transporcie na zewnątrz.  

Pojemnik PLASTBOX 125 L został dodatkowo zabezpieczony i 

oznakowany graficznie przez zespół pracowników DATA FOX.  

Pojemnik posiada zabezpieczenie zamkiem oraz 

zabezpieczany jest przez pracowników firmy podczas dostawy 

plombami. 

 

Wielkości pojemnik PLASTBOX 125 L pozwala  zgromadzić około 

45 – 50 kg dokumentów. 

 

Cena z abonamentem: 

40,00 zł + 50,00 zł odbiór i niszczenie 
 

Cena bez abonamentem: 

50 zł + 50,00 zł odbiór i niszczenie 

 

PLASTBOX 

240 L 
 

 

Usługa wynajmu pojemnika na gromadzenie 

dokumentów do zniszczenia 
Specjalistyczny pojemnik wykonany z tworzywa HDPE. Górne 

wieko wyposażone jest w nacięcie do wrzutu dokumentów. 

Pojemnik posiada zamontowane dwa kółka o dużej średnicy, 

które pomagają przy przemieszczaniu pojemnika pomiędzy 

biurami, po schodach oraz transporcie na zewnątrz.  

Pojemnik PLASTBOX 240 L został dodatkowo zabezpieczony i 

oznakowany graficznie przez zespół pracowników DATA FOX.  

Pojemnik posiada zabezpieczenie zamkiem oraz zabezpieczany 

jest przez pracowników firmy podczas dostawy plombami. 

 

Wielkości pojemnik PLASTBOX 240 L pozwala  zgromadzić około 

80 – 100 kg dokumentów. 
 

Cena z abonamentem: 

60,00 zł + 50,00 zł odbiór i niszczenie 

Cena bez abonamentem: 

70 zł + 50,00 zł odbiór i niszczenie 
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PLASTBOX 

450 L 
 

 

Usługa wynajmu pojemnika na gromadzenie 

dokumentów do zniszczenia 
Specjalistyczny pojemnik wykonany z tworzywa HDPE. Pojemnik 

posiada zamontowane cztery kółka o dużej średnicy, które 

pomagają przy przemieszczaniu pojemnika. 

Pojemnik przeznaczony jest przede wszystkim do transportu 

dokumentów.  

Pojemnik PLASTBOX 450 L został dodatkowo zabezpieczony i 

oznakowany graficznie przez zespół pracowników DATA FOX.  

Pojemnik posiada zabezpieczenie zamkiem oraz zabezpieczany 

jest przez pracowników firmy podczas dostawy plombami, na 

życzenie zamawiającego. 

 

Wielkości pojemnik PLASTBOX 450 L pozwala  zgromadzić około 

120 - 180 kg dokumentów. 
 

Cena z abonamentem: 

110,00 zł + 50,00 zł odbiór i niszczenie 

Cena bez abonamentem: 

180 zł + 50,00 zł odbiór i niszczenie 
 

 

ALUBOX 

125 L 
 

 

Usługa wynajmu pojemnika na gromadzenie 

dokumentów do zniszczenia 
Specjalistyczny pojemnik wykonany z blachy aluminiowej. 

Pojemnik posiada zamontowane cztery kółka, które pomagają 

przy przemieszczaniu pojemnika. 

 

Pojemnik ALUBOX 125 L został dodatkowo zabezpieczony i 

oznakowany graficznie przez zespół pracowników DATA FOX.  

Pojemnik posiada zabezpieczenie kłódką oraz zabezpieczany 

jest przez pracowników firmy podczas dostawy plombami, na 

życzenie zamawiającego. 

 

Wielkości pojemnik ALUBOX 125 L pozwala  zgromadzić około 35 

- 40 kg dokumentów. 
 

Cena z abonamentem: 

70,00 zł + 50,00 zł odbiór i niszczenie 

Cena bez abonamentem: 

80 zł + 50,00 zł odbiór i niszczenie 
 

 

ALUBOX 

250 L 
 

 

Usługa wynajmu pojemnika na gromadzenie 

dokumentów do zniszczenia 
Specjalistyczny pojemnik wykonany z blachy aluminiowej. 

Pojemnik posiada zamontowane cztery kółka, które pomagają 

przy przemieszczaniu pojemnika. 

 

Pojemnik ALUBOX 250 L został dodatkowo zabezpieczony i 

oznakowany graficznie przez zespół pracowników DATA FOX.  

Pojemnik posiada zabezpieczenie kłódką oraz zabezpieczany 

jest przez pracowników firmy podczas dostawy plombami, na 

życzenie zamawiającego. 

 

Wielkości pojemnik ALUBOX 250 L pozwala  zgromadzić około 80 

- 90 kg dokumentów. 
 

Cena z abonamentem: 

100,00 zł + 50,00 zł odbiór i niszczenie 

Cena bez abonamentem: 

140 zł + 50,00 zł odbiór i niszczenie 
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NISZCZENIE DOKUMENTÓW JEDNORAZOWE USŁUGI  

CENY UZGADNIANE SĄ INDYWIDUALNIE POD ZAMAWIAJĄCEGO:  

Dokumenty są odbierane zbiorczo na zlecenie zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu ceny za kg 

lub MB .  

W celu dokonania wyceny proszę o wypełnienie ankiety znajdującej się na naszej stronie: www.datafox.pl 

I przesłania jej na nasz adres e-mail: biuro@datafox.pl 

Kładziemy duży nacisk na indywidualne podejście do każdego klienta, starając się wykonywać usługi  na 

najwyższym poziomie. 

NISZCZENIE NOŚNIKÓW DANYCH NIE PAPIEROWYCH: 

➢ DYSKI TWARDE: 
o Do 100 szt. – 25 zł / szt. 
o Powyżej 101 szt. – 20 zł / szt. 

➢ PŁYTY CD/DVD , DYSKIETKI – 20 zł / kg 
➢ TAŚMY MAGNETYCZNE VHS/LTO/CC – 20 zł / kg 
➢ PIECZĄTKI – 5 zł /kg 

 

 

 

 

 

 

http://www.datafox.pl/
mailto:biuro@datafox.pl
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Szafka wykonana z płyty meblowej o grubości 18 mm, oklejona obrzeżami PCV. 

Wymiary szafki gł. 46 cm x szer. 46 cm x wys. 76 cm . Estetyczna i wygodna w użyciu 

szafka wyposażona jest w kółka, co pozwala na swobodne jej przemieszczanie. 

Umieszczenie wlotu na dokumenty w części frontowej pozwala na 

zagospodarowanie górnego blatu wg. własnych potrzeb np. na drukarkę lub inne 

urządzenie biurowe. W każdej szafce znajduje się zamek, podwieszony worek oraz 

dodatkowo 2 worki zapasowe i plomby zabezpieczające do odbioru pełnego worka. 

Szafkę można dopasować do mebli znajdujących się w biurze jednorazowa opłata to 

399 zł za 1 szt.  

WYGODA, PEWNOŚĆ I GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA JAKĄ DAJEMY NASZYM 

KLIENTOM SKŁONIŁA NAS DO STWORZENIE NOWEJ I CIĄGŁEJ FORMY 

WSPÓŁPRACY, KTÓRA POZWALA PAŃSTWA FIRMIE NA LEGALNE I WŁAŚCIWE 

ZNISZCZENIE WSZELKIEJ DOKUMENTACJI Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI RODO 

I NORMĄ DIN 66399 

Dla klientów z mniejszą ilością dokumentów proponujemy 

odbiory pełnych worków na zlecenie lecz minimalnie 4 razy w 

roku w tym przypadku cena wynajmu szafki jednorazowo 199 zł 

netto (możliwość wynajmu 2 lub więcej szafek), a każdy odbiór 

59,90 netto/worek + 30 zł netto certyfikat po każdym odbiorze.  

Umowy podpisywane są na okres nie krótszy niż rok. 

 

DATA BOX SZAFKA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

59,90 NETTO / MIESIECZNIE 

Pewna i stała obsługa, wygoda, estetyczny wygląd 

i certyfikat niszczenia po każdym odbiorze w 

promocyjnej cenie 15,99 netto 

Jednorazowa opłata za szafkę od 1 zł netto przy 

umowie na odbiory raz miesiącu. 


