INNOVATIV
OG MILJØRIGTIG
SKADEDYRSBEKÆMPELSE I
HELE DANMARK

INSEKTER
Slås I med insekter i køkkenet eller i produktionen, har vi
hos MyreExpressen flere gode redskaber der kan hjælpe jer.
Det gælder både store og små insektfangere. De har det til
fælles at de alle er udstyret med lim plader der fanger insekterne.
Vi kommer naturligvis og skifter dem for dig, og I risikerer ikke
der lægger døde insekter rundt om fangeren, som man ser med
de traditionelle insektfjernere.
Vi kan naturligvis også tilbyde de nyeste LED modeller.

ROTTER
Hos MyreExpressen er vi eksperter på rotter. Det er ikke tilladt at bruge
gift som sikring mod rotter. Vi bruger derfor intelligente fælder der
giver din personlige MyreExpressen tekniker besked, med det samme
der er en rotte i fælden. Du får dermed 24/7 sikring af din virksomhed,
og vi kommer indenfor 48 timer og tømmer fælden og aktivere den
igen (naturligvis uden beregning). Med andre ord opdager vi problemet
før du selv gør. Så kan du koncentrere dig om det vigtige i din hverdag
og ikke tænke på skadedyr.

“KONCENTRERE DIG
OM DET VIGTIGE I DIN
HVERDAG OG IKKE
TÆNKE PÅ SKADEDYR”

VI HAR NÆSE FOR ROTTER, MEN VORES
HUNDE HAR ENDNU BEDRE SNUDER!
En måde at bekæmpe et decideret rotteproblem er med en trænet hund.
Så det har vi naturligvis også ved
MyreExpressen.
Så har din virksomhed synlige udfordringer med
rotter, kan vi med hundene løse det på kort tid.

ANDRE SKADEDYR

MYREEXPRESSEN

Hos MyreExpressen kan vi hjælpe med alt inden for skadedyr.
Det være sig mus, rotter, muldvarper, hvepse, myrer og lignende.
Alle de ting vi bekæmper med, er miljøgodkendt og skånsomt
for både mennesker og natur.

Hos MyreExpressen er vi der for dig. Vores koncept er bygget op
af selvstændige erhvervsdrivende, der har hver deres eget område.
For dig betyder det at det er chefen selv du er i kontakt med.
Det er altid chefen selv, der går mest op i at arbejdet bliver gjort
ordentligt, så hos os får du den absolut bedste kvalitet.

Læs mere om os
myreexpressen.dk

