TALOYHTIÖT

Tuholaistorjuntapalvelut

Lutikkatorjunta

AMMATTITAIDOLLA, NOPEALLA REAGOINNILLA
JA SÄHKÖISELLÄ RAPORTOINNILLA

LÄMMITYKSEN UUSI AIKAKAUSI

Ratkaisu tuholaisongelmiin löytyy meiltä
nopeasti ja helposti. Kaikki työt
aloitetaan 24h sisällä tilauksesta.
Kontaktoimme asukkaan, sovimme ajan
torjunnalle ja ohjeistamme valmistelut
ja torjunnan jälkeiset toimenpiteet.
Kaikki käynnit sisältävät sähköisen
raportoinnin haluamaasi osoitteeseen
heti työn jälkeen. Raporteista ilmenee
asemien sijainnit, käytetyt torjuntaaineet, yhteystiedot, lämmityksen
lämpötilat, tehdyt ja suositeltavat
toimenpiteet.

Jyrsijätorjunta
JYRSIJÄTORJUNTAA MYRKYTTÖMÄSTI TAI
MYRKYILLÄ

Käytössämme on sekä myrkyt että
älylliset loukut, joilla voimme tehdä
myrkytöntä torjuntaa tehokkaasti
käymällä paikalla vain tarvittaessa
laitteen ilmoituksesta.
Myrkkysyöttilaatikot ovat lukollisia
laatikoita varoitustarroilla. Torjuntoihin
sisältyy ilmoitus torjunnasta taloyhtiön
alueella ja raportit joka käynnin jälkeen.
Raportista ilmenee asemien sijainnit,
tehdyt toimenpiteet, mahdollisesti
käytetyt torjunta-aineet ja suositeltavat
toimenpiteet.

Käytämme lutikkatorjunnassa
kohdistettua lämmitystorjuntaa.
Lutikkatorjunta sisältää lämmityksen,
tarvikkeet ja tarkastuskäynnin ongelman
poistumisesta. Torjunnan ensimmäisen
käynnin jälkeen kaikki saastuneet
huonekalut ovat 100% varmuudella
puhdistettu. Tämän jälkeen käytämme
ansoja varmistaaksemme huoneiston
olevan täysin puhdas. käsitellyn
asunnon tarkastuskäynnin yhteydessä
teemme seinänaapuriasuntojen
tarkastuksen, jotta tiedämme ongelman
laajuuden. Mikäli havaintoja syntyy
teemme tarjouksen torjunnoista.

Kodintuholaiset
KÄSITTELEMME KAIKKI KODINTUHOLAISET
NOPEASTI JA TEHOKKAASTI

Meiltä saat kaikkiin kodintuholaisiin
ratkaisun nopeasti ja helposti.
Käytämme hyväksi todettuja torjuntaaineita ongelman poistamiseksi.
Torjunnan jälkeen indikoimme
tilannetta liima-ansoilla tai muilla
ansoilla, jotta voimme olla varmoja
ongelman poistumisesta. Kaikkiin
yksittäisten asuntojen torjuntoihin
sisältyy asukaskysely rappuun tai
rakennukseen. Teemme kyselyistä
yhteenvedon ja tarjouksen torjunnasta.

Tilaukset:
lasse.lairi@buggo.fi tai
0400229661
Katso hinnat seuraavalta
sivulta

HINNASTO
Torjunta

Tarvittavat
Hinta
Hinta
per. käynti per. käynti torjunta
Alv 0%
käynnit
Alv. 24%

Hinta yht.
Alv. 0%

Hinta yht.
Alv. 24%

96,77€
96,77€

119,99€
119,99€

200,81€

249,00€

200,81€

249,00€

290,31€
362,90€

360,00€
450,00€

79,84€

99,00€

96,77€
96,77€

119,99€
119,99€

120,97€

150,00€

Kodintuholaiset

120,97€

150,00€

Torakat

96,77€
120,97€

119,99€
150,00€

Lisäkäynnit/
lisätyötunnit

79,84€

99,00€

3 käyntiä
3 käyntiä
1 käynti/
lisätyötunti

Lutikkatorjunta
Heat

798,39€

990,00€

2 käyntiä
sis. hintaan

798,39€

990,00€

Lutikkatorjunta
Basic

134,41€

166,66€

3 käyntiä

403,23€

500,00€

Ampiaiset
Muurahaiset
Elintarvike
tuholaiset

Jyrsijätorjunta

Lisäkäynnit/
lisätyötunnit

1 käynti
1 käynti
1 käynti
+ 1 lisäkäynti
1 käynti
+ 1 lisäkäynti

Yksittäinen torjuntatyö

Yksittäinen torjunta työ sisältää sähköisen raportoinnin, tarvikkeet ja aikataulutuksen. Lutikka- ja jyrsijätorjunnoissa emme myy
yksittäisiä käyntejä, koska haluamme varmistaa ongelman poistumisen kiinteistöstä. Kaikissa torjunnoissa hyödynnetään tehokkaita
torjunta-aineita ja käynnin jälkeen jätetään tarvittaessa ansat varmistamaan ongelman poistuminen.

Usean käynnin torjunta
Usean käynnin torjunta sisältää sähköisen raportoinnin, tarvikkeet ja aikataulutuksen sekä haluttaessa asukaskyselyt
naapuriasuntoihin muissa kuin lutikkatorjunnoissa. Kyselyistä tehdään yhteenveto ja tarjous toisen käynnin jälkeen.
Lutikkatorjunnat sisältävät seinänaapuriasuntojen tarkastamisen toisen käynnin yhteydessä.

Koko talon torjunnat/muut suojaukset
Hinta koko talon torjunnalle lasketaan: 1 kpl tarvitsemasi torjunta + tarvittavat lisätyötunnit.
Esim. turkiskuoriaistorjunta 30 asuntoa 120,97€ alv. 0% + työtunnit 5h 399,2€ alv. 0% yhteensä 520,17€ alv 0% per käynti
(hinta sisältää raportoinnin, tarvikkeet, avaimien haut ja palautuksen.)
Lintu- ja jyrsijäsuojauksissa käymme tekemässä arvion työmäärästä ja tarvikkeista, jonka jälkeen lähetämme tarjouksen.
Hinta lasketaan tarvikkeiden ja työtuntien mukaan.

Tehtaankatu 10 Helsinki
Y-tunnus 2781079-1
0400 229661
lasse.lairi@buggo.fi

