Det er efterhånden blevet mere reglen end undtagelsen, at vi møder kakerlakker i fødevarerelaterede
virksomheder. Langt de fleste har brugt oceaner af tid og penge på bekæmpelse, der har vist sig mere eller
mindre nyttesløs.
Bekæmpelsesfirmaerne lover guld og grønne skove – men resultatet er altid det samme – ingen løsning !
Men nu er det slut – og dét med garanti !!!
Chrisal A/S har investeret et større beløb i en specialfremstillet atomizer ® der på en helt ny og
anderledes måde kan bekæmpe alle former for insekter effektivt, hurtigt og korrekt.
Kort om atomizer ®: Bekæmpelsesmidlerne der anvendes er stort set de samme godkendte, som har været anvendt
hidtil. Forskellen er bare at atomizer ® kommer overalt i ovne, maskiner og hulrum m.v.
Ilten i lokalet bliver erstattet af aktivstoffet i bekæmpelsesmidlet. Derved tvinges kakerlakkerne ud fra deres
gemmesteder og optager virus i nervesystemet. Efter bare 2 behandlinger indenfor 14 dage, findes stort set kun nymfer
og æg tilbage. Derpå gentages behandlingerne indtil resultatet er perfekt.
Afhængig af lokalets størrelse og opbygning varierer et vellykket og kakerlakfrit bageri mellem ½ år – 1 år fra vi starter
HUSK NU ! Er man ikke fri for kakerlakker indenfor 1 år – så er det helt GRATIS !!!
Om selve behandlingerne: Behandlingerne foretages udenfor normale åbningstider, så hverken kunder
eller personale bliver generet af behandlingerne. Inden vi kommer, skal alt være dækker af, der kan
komme i kontakt med fødevarer. Resten klarer vi. Det er ikke muligt at opholde sig i rest. 2-3 timer efter
vore behandlinger, da ilten i lokalerne er mættet.
Er det for godt til at være sandt ??? Kontakt os med henblik på yderligere info eller referencer fra kunder,
som vi har testet atomizer ® hos – med et vellykket resultat.
Prisen ??? Denne udregnes ud fra m2, intervaller, forhold m.v. Ring til os og få en gratis besigtigelse.
Chrisal A/S er mere end blot kakerlakker.
Vi er et af landets ældste skadedyrsfirmaer,
med sikring og bekæmpelse af alle former for
skadedyr – til konkurrencedygtige priser. Et tilbud er altid gratis. Så kontakt os, hvis du kunne tænke dig
et alternativt tilbud til din nuværende sikringsaftale.
Servicen lever vi af – og skal / vil altid derfor være i top. Som en af de få bruger vi ikke reklamer på biler
og tøj, der kan sende forkerte signaler til kunder - diskretion frem for alt !
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