Sikring mot fugl
Ekspert på skadedyrkontroll

Rentokil Skadedyrkontroll

Beskytter din eiendom og ditt renomè

Rentokil Skadedyrkontroll

Fugler er generende for dine kunder og dine medarbeidere, og de kan ødelegge bygninger, varer
og inventar. Rentokil tilbyr profesjonelle løsninger som utføres av godkjente fagfolk

Selskapet ble etablert i Norge i 1971 og er Norges eldste
og ledende virksomhet på området skadedyrkontroll.
Skadedyrbekjempere bosatt over hele landet har den
ekspertisen som er nødvendig for å beskytte hjem og
bedrifter mot problemer forårsaket av skadedyr.

Rentokil utvikler seg i takt med markedets krav og er
nokså alene om sin ekspertise på området skadedyrkontroll. Rentokil utvikler hele tiden nye produkter
og tjenester og har som mål å ligge ett skritt foran de
nyeste skadedyrproblemene.

Rentokil er opptatt av både arbeidsmiljø og det ytre miljø
og samarbeider tett med myndighetene om riktig bruk av
giftstoffer.

Rentokil ble etablert i Storbritannia i 1927 og ble
etterhvert Rentokil Initial plc. Selskapet er børsnotert i
London og har gjennom årene vokst og tatt opp i seg
nye aktiviteter. 92 000 medarbeidere i 44 land leverer
skadedyrkontroll under varemerket Rentokil, hygieneservice under varemerket Initial, innemiljø og planter
under varemerket Ambius.

Rentokils medarbeidere er blant de mest erfarne i
bransjen. De har kunnskaper og ressurser som gjør at
Rentokil kan tilby stabile kvalitetstjenester med mulighet for nettbasert rapportering til kunder med anlegg
over hele landet. Rentokil tilbyr lokal tilhørighet og
internasjonal tyngde. Både for store og små bedrifter og
for privatkunder, er det betryggende å vite at Rentokils
ekspertise aldri er langt unna.

Rentokil Skadedyrkontroll Norge har ca. 80 medarbeidere med hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i
Bergen og Trondheim. Virksomheten er landsdekkende
innen skadedyrkontoll både når det gjelder forbygging
og bekjempelse.

Rentokils visjon

“Vi skal være den foretrukne
leverandør av skadedyrkontroll i Norge.
Våre tjenester skal bidra til å sikre kunden
helsemessig og økonomisk trygghet.”

Sikring mot fugl

Ved å sikre mot fugl hindres fuglene i å lande og lage
reder på bygninger. Du slipper å få omkostninger som
er forbundet med rengjøring og skader som følge
av ekskrementer på selve bygningen, men også på
fortau og ved inngangspartier. Dessuten sprer fuglenes
ekskrementer bakterier som f.eks salmonella, og mange
opplever ubehag når det samles store flokker av fugler på
samme sted.
Dine omgivelser slipper å forstyrres av larm fra fuglene og
lukt fra ekskrementer, samtidig som du unngår risikoen
for spredning av sykdommer som kommer fra fuglenes
reder.

Rentokil tilbyr en rekke løsninger og servicesystemer
som effektivt hindrer fuglene i å lande på dine bygninger.
I samråd med deg, finner vi den løsningen som fjerner
det aktuelle problemet, og forhindrer at nye problemer
oppstår.
Rentokil har følgende individuelle løsninger

•
•
•
•

Sikring med nett
Sikring med pigger
Sikring med wire
Sikring med strøm

Rentokil tilbyr også:
• Sikring med duepasta – en gelè som forblir bløt, og
som gjør at duene får et usikkert feste som igjen gjør
at fuglene ikke setter seg ned. Gelèen brukes der andre
løsninger ikke er mulig.
•	Fjerning av reder og egg – dette forhindrer økning av
fuglebestanden og minsker aggresjon som igjen demper
støy fra fuglene.
• Opprydding og rengjøring – en vesentlig oppgave i forbindelse med fuglesikring fordi ekskrementer utgjør en
sykdomsrisiko for mennesker.
• Fangst utføres etter avtale.
• Skyting kan gjøres hvis dette er mest hensiktsmessig
i forhold til bestand, bygning og kostnader. Dette
er strengt regulert, fellingstillatelse må innhentes og
særskilte hensyn må tas.

Sikring med nett

Sikring med pigger
En profesjonell løsning, effektiv og diskret.
Den fjerner øyeblikkelig det aktuelle problemet

• 	Brukes på områder hvor angrepene er meget
omfattende
• 	Meget fleksibelt, kan brukes vertikalt eller horisontalt,
på store eller små områder, og kan festes til nesten alle
former forunderlag
• 	Alle festemekanismer som brukes, er laget av rustfritt
stål
• 	Alle sikringssystemer med nett er spesielt designet og
settes opp av profesjonelle fagfolk
• Regelmessige inspeksjoner er påkrevd
• Human sikring. Skader ikke fuglene, men frustrerer
dem så de finner seg et annet tilholdssted

En fleksibel løsning som kan monteres på jevne
flater der det er høy sannsynlighet for at fugler
setter seg og ønsker å oppholde seg
• 	Forhindrer at fugler bygger reder på utsatte steder som
utspring og bjelker
• 	Diskrè og effektivt system
• 	En human metode som forhindrer fuglene i å lande og
hvis de allikevel klarer å gjøre det, mister de balansen
og flyr dermed vekk
• 	Base av polycarbonate som holder i all slags vær
• Piggene er av rustfri stål

Sikring med strøm

Sikring med wire
Et diskrè og effektivt system som forhindrer
fugler i å lande på bygninger, fremspring og
bjelker

Forhindrer uønskede fugler i å lande på tak,
skilt og bygninger ved å bruke elektriske
sikringsmetoder

• Forhindrer bygging av reder på utsatte steder
• 	Alt materiale i dette systemet er av rustfritt stål og
plastikk, som gir lang holdbarhet
• Sikringen kan installeres på alle typer flater
• Fungerer ved at en wire strekkes mellom et eller flere
punkter. Punktene er utstyrt med en fjærbelastning
som gjør at wiren beveger seg og forhindrer fuglene i å
slå seg ned

• En øyeblikkelig og effektiv løsning for å befri et område
for fugler
• Effektiv mot aktive angrep
• Sikringen installeres av sertifiserte eksperter
• Alt personell er spesielt utdannet til denne type arbeide
• Systemene er værbestandige, UV-beskyttet, har lang
holdbarhet, lave driftskostnader og kan monteres på de
fleste flater

Rentokils systemer for sikring mot
fugl gir følgende fordeler:
Bredt utvalg av systemer gir mange muligheter
Bygningens estetikk står i sentrum
Metode velges i forhold til risiko
Arbeidet utføres av profesjonelle fagfolk med offentlig
godkjenning
Eget forsknings- og utviklingssenter med løpende utvikling
av nye produkter og systemer
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Ta gjerne kontakt for en gratis inspeksjon eller et uforpliktende tilbud!

