
SKADEDYRS-
BEKÆMPELSE  
– DIN INNOVATIVE SERVICEPARTNER



Tec-SolutionZ er en innovativ og løsningsorienteret virksomhed, 
som leverer udstyr og løsninger indenfor skadedyrsbekæmpelse, 
kloakfælder og rottespærrer. Vi har mange års erfaring indenfor ser-
vicering og levering af løsninger til kommuner, forsyningsselskaber, 
boligselskaber og virksomheder, og vi vil derfor kunne rådgive og 
levere den rette løsning til netop jeres udfordringer.

  
Igennem vores dygtige team råder vi over 
stærke kompetencer indenfor:

• Rådgivning
•	 Servicering	af	bl.a.	overfladefælde	med	kommunikation,	
 kloakfælder og rottespærrer
•  Innovative løsninger
• Skadedyrsbekæmpelse
• Alle former for kloakarbejde

Igennem vores autoriserede kollegaer indenfor skadedyr og kloak 
kan vi hjælpe med udvikling og strategi. I forhold til salg og rådgiv-
ning	kan	vi	hjælpe	med	at	finde	frem	til	den	løsning,	som	passer	
bedst til jeres behov til den rette pris i hele landet.

• Muldvarpe og mosegrise
• Insekter, kakerlakbekæmpelse, myreaftale, 
 varmebehandling, insektnet
• Fugle
• Rotter og mus

Kontakt os på 3121 2989 eller på mail info@tec-solutionz.com, hvis 
I	er	interesserede	i	at	høre	mere	om	vores	løsninger	på	overfladen	
og kloak.



Overfladiske	gange	i	landbrugs- 
afgrøder kan ødelægge planterne,og 

mange skud fra muldvarpe kan 
forringe græsning og grønthøstning 
til ensilage og forvolde store skader. 
Lad Tec-SolutionZ hjælpe jer med at 

bekæmpe dem.

Tec-SolutionZ har mange forskellige 
løsninger, der hindrer måger, duer, 
spurve og svaler i at opholde sig og 

bosætte sig på din virksomhed. 
Fuglenes larm og efterladenskaber 
kan være til stor gene for medarbej-
dere og beboere. Lad Tec-SolutionZ 
hjælpe jer med at bekæmpe dem.

Alle insekter kan være en plage, hvis 
der er mange af dem, Hvis du konsta-
terer kakerlakker eller andre insekter 
i din bolig eller i din virksomhed, så 
handler det om at reagere så hurtigt 

som muligt. Lad Tec-SolutionZ hjælpe 
jer med at bekæmpe dem.

Rotten og musen er et ekstremt svært 
skadedyr at komme til livs, og selvom 
man i Danmark har forsøgt at udrydde 

dem i over 100 år, er rotte- og 
museproblemet ikke blevet mindre. 

Tec-SolutionZ bekæmper 100% giftfrit 
både	på	overfladen	og	i	kloakken.	

MULDVARPE &

FUGLE

INSEKTER &

ROTTER & MUS

MOSEGRISE KAKERLAKBEKÆMPELSE, MYREAFTALE, 
VARMEBEHANDLING, INSEKTNET



KONTAKT 
Lykkegårdsvej 15
4000 Roskilde, Denmark
Telefon: +45 3121 2989

info@tec-solutionz.com
www.tec-solutionz.com


