Udbyg Serviceaftalen
med mere service
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En Serviceaftale kan udvides med flere ydelser efter behov

Målrettet service
Skadedyrsservice, en Serviceaftale mod skadedyr, omfatter både forebyggelse og bekæmpelse, når det er nødvendigt.
Alt efter behov kan du bygge flere services på
din Serviceaftale. Lad os vurdere hvilke services,
der er relevante for din virksomhed.

Mortalins ekstra
services omfatter:
• KvalitetsInspektion
• Døgnservice 24/7
• Tendensanalyser
• Artsbestemmelse

KVALITETSINSPEKTION
En KvalitetsInspektion giver en meget detaljeret
dokumentation og sikrer en løbende optimering
af både den aktive og passive sikring.
KvalitetsInspektion er et fleksibelt værktøj, som
tilpasses individuelt til virksomheden for dokumentation af indsatsen mod skadedyr overfor
kunder eller 3. parts auditør.

DØGNSERVICE 24/7
Tegn en tillægsaftale om døgnservice og få
mulighed for at kontakte os døgnet rundt.
Du får et direkte nummer til en servicetekniker,
som vurderer problemet. Hvis han skønner, at
der er behov for akut handling/bekæmpelse,
sender han den nærmeste servicetekniker ud
på virksomheden.
TENDENSANALYSER
I områder, hvor der håndteres og opbevares fødevarer, skal der analyseres for tendenser. Det be
tyder, at tælling og registrering af insekter er
påkrævet for de fleste fødevare- og emballage
virksomheder. Der kan udarbejdes tendens
analyser for både gnavere og insekter.
Mortalin tilbyder tendensanalyser som supplement til sikringen mod skadedyr.
Tendensanalysen forudsætter en sikring på forholdsvis højt niveau. Virksomheden bør derfor
have:
• Limpladefælder (herunder UV-lysfælder)
• Mindst 6 årlige servicebesøg
• Mindst to årlige kvalitetsinspektioner
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ARTSBESTEMMELSE
Artsbestemmelse er et vigtigt redskab til at finde
frem til problemernes udspring.  
Mortalin tilbyder identifikation af insekter og
fremmedlegemer eller spor efter insekter og
gnavere. Artsbestemmelsen foregår enten ud
fra fotos i høj opløsning, eller ud fra fremsendte
emner.
Det er vigtigt at beskrive, hvor insekterne, fremmedlegemet eller gnavemærket er fundet. Og
du må meget gerne medsende flere billeder/ intakte eksemplarer.
Mail fotos til info@mortalin.dk. Vælger du at
sende dit fund, så læg det på et blødt underlag i
en hård boks, fx en lille plastæske/tændstikæske,
så det ikke bliver ødelagt under transporten.
Når vi har kigget på det tilsendte, får du svar og
vejledning via telefon eller på e-mail.

Mortalins ekstra
services er velegnet til:
• Virksomheder med en serviceaftale
• Fødevarevirksomheder
• Emballagevirksomheder
• Restauranter
• Storkøkkener
• Hospitaler

Kontakt os
Vil du vide mere om Mortalins tillægsydelser til din
Serviceaftale så kontakt os på tlf. 70 15 10 69.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på
info@mortalin.dk.

Kontakt os i dag på tlf. 70 15 10 69
eller info@mortalin.dk

• Detail

Meget
mere service
med
Mortalin
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