KloakTek
Alt i kloak

En rotte i fælden
Enhver, der har haft besøg af rotter, kan nikke genkendende til ubehaget ved den type stævnemøde – og hvor besværligt det
kan være, at slippe af med de ubudne gæster igen.
KloakTek er grundlagt med ønsket om, at kunne levere en samlet, strategisk og effektiv bekæmpelse af rotter. Pelle, der havde
arbejdet i branchen i flere år, stødte på de samme udfordringer igen og igen: Rottebekæmpelsen nåede aldrig i dybden med
problemet. Det har vi lavet om på hos KloakTek.

Vi går hele vejen
Hos KloakTek er vi en af Danmarks førende inden for rottebekæmpelse og- forebyggelse.
Vi udvikler langsigtede strategier med vores kunder for at få bugt med rotter og skabe det bedst mulige resultat. Vi ved, at en
sammenhængende indsats med sikring af kloakken under jorden samt strategisk sikring over jorden er den mest effektive vej
frem. Vi har flere ekspertiser internt i firmaet, og vælger altid kompetente medarbejdere til at løse opgaven – du kan derfor trygt
overlade arbejdet til os.

Digitalt overblik over Rottebekæmpelsen
Innovative produkter i høj kvalitet

Ratélcom
Er platformen, der giver dig:

Vores flagskib RatTrap er den mest fleksible Kloakfælde
• Størrelser fra Ø160 til Ø500 + Banket-inlet
• IP68 –ATEX godkendte dele i brønden
• 5 års batterilevetid
• Nem montage og lave serviceomkostninger
NYHED 2021!
NBIoTkommunikation direkte fra brønden!
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Husk beskyttelse
Rotter er et fælles problem, og forebyggelse er
vejen frem. Det er langt nemmere at forebygge
rotternes besøg, end det er at få bugt med dem,
når først de er flyttet ind. Ved at installere rottespærre og inspicere kloakken med jævne mellemrum kan vi spare enorme mængder penge,
gift og bekæmpelse.

Er din bolig sikret
mod rotter ?
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Rottespærre TX11
– et sikkert valg
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