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Vi har mange års erfaring med servicering af løsninger i 
boligselskaber, kommuner,  forsyningsselskaber og virksomheder. 
Vi råder over eget service team og uddannede kloakmestre, og 
udføre dagligt en lang række serviceopgaver over og under jorden.

MILJØVENLIGE LØSNINGER 
OVER OG UNDER JORDEN

Bekæmpelse over jorden

Tec-SolutionZ Service A/S er din innovative samarbejdspartner, når der skal bruges løsninger indenfor forebyggelse 
og bekæmpelse af rotter og mus. I et samarbejde med os får du en partner med mange års erfaring indenfor 
servicering og levering af løsninger til boligselskaber, kommuner, forsyningsselskaber og virksomheder, og vi vil 
også gerne hjælpe dig. Vores løsninger til bekæmpelse kan naturligvis leveres med kommunikation, så du har 
dokumentation og overvågning af din bekæmpelse døgnet rundt – både over og under jorden.

Rottesikring og bekæmpelse under jorden

GOODNATURE KLAPFÆLDE DEPOTER

Rotterne udretter betydelige skader på dit kloaksystem og bygninger, så det er vigtigt både at forebygge og 
bekæmpe rotter under jorden. Vi tilbyder flere forskellige automatiske kloakfælder, og miljøvenlig sikring mod rotter. 

ROTTESPÆRRE KLOAKFÆLDE REPARATION

SERVICE

• Servicering af rottespærrer
• Servicering af rottefælder i kloakken
• Reparationsopgaver 
• Brøndrapporter
• Sug/ spul
• TV-inspektion
• Projektstyring
• Servicering af rottefælder på overflade 

Hos os får du markedets bedste løsninger til miljøvenlig bekæmpelse. Fra depoter med klapfælder og overvågning, 
som f.eks. TrapMe eller TrapMonitor - til vores automatiske Goodnature fælde. Sidstnævnte er vores fuldautomatiske 
fælde, der er drevet af Co2 patron med 24 skud, som lader automatisk.
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