
Gnageravtale

Inspeksjon Sikring Overvåkning



Vi har kombinert vår kunnskap om skadedyr med nyskapende teknologi for å 
skape et effektivt, forebyggende og unikt program kalt Anticimex Smart. Ved 
hjelp av digitale feller, sensorer og kameraer kontrolleres aktiviteten av rotter 
og mus 24 timer i døgnet uten bruk av gift.

Anticimex gnageravtale støtter din bedrift på en systematisk og effektiv måte 
slik at dere unngår problemer med skadedyr, i henhold til krav som stilles  
internt, av myndighetene og av kundene deres.

Når du tegner en gnageravtale med Anticimex ser vi til å holde eiendommen fri 
for rotter og mus, både med forebyggende og akutte tiltak når det er behov for 
det. 

Anticimex sin skadedyrkontroll kombinerer grundige inspeksjoner for å  
avdekke tegn på aktivitet og forhold som kan medføre risiko for inntrekk og 
etablering av skadedyr, sammen med sikring av bygget som hindrer at  
skadedyrene tar seg inn og deretter overvåker vi din virksomhet 24/7 med 
detektorer og feller som gjør at vi kan agere effektivt på et mulig  
skadedyrproblem.

Beskytt dine kunder, 
ansatte og merkevare



Inspeksjon, Sikring 
& Overvåkning
Inspeksjon:
Regelmessige og grundige inspeksjoner er en forutsetning for god  
skadedyrkontroll. Formålet er å avdekke tegn til aktivitet av skadedyr  
siden forrige inspeksjon, samt avdekke forhold som kan medføre risiko  
for inntrekk og etablering av skadedyr hos din virksomhet. Observasjoner 
og avvik dokumenteres i form av en elektronisk rapport som sendes til  
deg når besøket avsluttes.

Sikring:
Et viktig forebyggende element når det gjelder skadedyr er å forsøke å 
hindre dyrene fra å ta seg inn i bygninger. Våre inspeksjoner fokuserer 
derfor på å avdekke bygningsmessige mangler som kan medføre risiko  
for dette. Anbefalte sikringstiltak beskrives i våre rapporter og du vil få  
tilbud om utbedring av oss. 

Overvåkning:
Vi utplasserer detektorer og feller for effektiv deteksjon og fangst av  
skadedyr. Våre unike Smart-enheter er laget for 24/7- overvåkning og 
fangst, noe som gir oss en bedre mulighet til å kunne analysere og agere 
effektivt på et mulig skadedyrproblem sammenlignet med bruk av  
tradisjonelle feller og detektorer. 



Gnageravtale fra Anticimex leveres i 3 
ulike pakker; Basic, Standard og Pluss.

Basic inneholder kun det 
grunnleggende, og leveres uten 24/7  
overvåkning og fangst. 

Standard er vår mest 
populære gnageravtale, her får man  
alt det grunnleggende som trengs, 
samt 24/7 overvåkning og innvendig 
fangst hos din virksomhet.

Pluss er for virksomheter som har 
behov for mer dokumentasjon eller i 
større grad er utsatt for aktivitet. 
Pakken inneholder alt det  
grunnleggende, samt 24/7 overvåkning 
med digitale feller som fanger gnagere 
inne og ute.

Innhold

Faste forebyggende inspeksjoner

Elektronisk rapport  
og handlingsplan

Kostnadsfrie ekstrabesøk ved 
behov i vanlig arbeidstid

Tilgang til vakttelefon utenfor 
vanlig arbeidstid

Tilbud om sikring og tetting  
ved behov

Innvendige digitale
sensorer / feller

24/7 varsling

Daglig overvåkning av alle  
Smart-enheter

Digitale utvendig feller

24/7 utvendig fangst,  
deponering og varsling

Basic Standard Pluss

Gnageravtale



Smart Gnageravtale

Overvåking 
24/7

Mindre å 
bekymre seg for

Enkel 
dokumentasjon

Oppdag skjulte 
gjemmesteder

Unngå kostbare 
problemer

Giftfri 
skadedyrkontroll

Hvorfor Anticimex Smart?

Anticimex Smart - giftfri skadedyrkontroll
Vi har kombinert vår kunnskap om skadedyr med nyskapende teknologi for å skape 
et effektivt, forebyggende og unikt program kalt Anticimex Smart. Ved hjelp av  
digitale feller, sensorer og kameraer kontrolleres aktiviteten av rotter og mus 24 
timer i døgnet.

Programmet sikrer at vi i sanntid kan overvåke avvik og alarmer, og handle raskt og 
effektivt før skadedyrproblemene vokser seg for store.

Anticimex gjennomfører i tillegg regelmessige inspeksjoner på stedet. Skadedyr-
programmet vil bli tilpasset deg som kunde, slik at den dekker ditt behov på best 
mulig måte.

Alle kunder som velger Smart-produkter vil motta  
miljøbevis som kan profileres mot kunder og ansatte.

Sammen med Anticimex skaper vi sunne og attraktive miljøer hvor folk 
ønsker å være og jobbe. Vi har fjernet åtestasjoner for å gjør et proaktivt 

tiltak med miljøet i fokus, for å ta vare på naturen og vårt ytre miljø.

Anticimex påser at mitt bygg er trygt og jeg trenger derfor ikke gift! 

Miljøbevis på 
skadedyrkontroll



Tilbud fra Anticimex

Firma: Telefon:

Adresse: Mail:

Kontaktperson: Dato:

Tjenestenavn Antall/ informasjon Pris

Totalsum

• I tilbudet er det lagt opp til faste rutinebesøk med rapport,  
samt kostnadsfrie ekstrabesøk på skadedyr ved behov. 

• Hva avtalen inneholder kan du lese om på sidene tidligere i  
dokumentet.

• Alle prisene er eks. mva. pr. år og forutsetter en 3 års avtale  
som indeksreguleres årlig. 

• Hvis dere har spørsmål kan dere ta kontakt med meg. 

Med vennlig hilsen

 
 

Salgskonsulent 
Anticimex AS

Informasjon



Din samarbeidspartner innen 
skadedyrkontroll

Historie
Anticimex ble etablert i Sverige i 1934 og ekspanderte til Norge i 1973. Anticimex 
skaper trygge og helsevennlige innemiljøer gjennom inspeksjoner, garantier og  
forsikringer, og vi er eksperter innen skadedyr, mattrygghet og bygningsmiljø.

Dyktige fagfolk
Anticimex har 300 ansatte fordelt på 18 kontorer i 5 regioner over hele landet, og 
våre skadedyrbekjempere, næringsmiddelkonsulenter og boliginspektører har alle 
spesialkompetanse innenfor sitt fagfelt. Anticimex er opptatt av å levere jevn  
kvalitet, og for å sikre at dette gjennomføres er det egen opplæring og kalibrering  
av alle ansatte.

Miljø
Vårt arbeid forebygger og beskytter miljøet for skadelige organismer. Derfor ønsker 
vi også å ta vare på naturen og omgivelsene i det daglige. Vi har i flere år jobbet 
iherdig med alternative løsninger og har klart å redusere volumet av giftstoffer.  
Vi er også stolte av at selskapet i 2017 har blitt miljøsertifisert etter standarden  
ISO 14001. 

En viktig del av vår miljøsatsing er konseptet Anticimex Smart, giftfri skadedyr- 
kontroll som består av feller og detektorer som overvåker din virksomhet 24/7.

Hvorfor velge Anticimex?

• Du får besøk av en erfaren, lokal tekniker
• Du får gode råd til hvordan du unngår problemer 

i fremtiden
• Du får en effektiv avtale til en fornuftig pris
• Du får en leverandør som er  

bransjeledende på teknologi og miljø
• Du får totalleverandør innen skadedyrkontroll  

og mattrygghet



Vi har avdelinger over hele landet 

post@anticimex.no 41 41 41 28

«Vi trenger bekjempelse 
av skadedyr effektivt,  
miljøvennlig og giftfritt.»

«Miljøvennlig  
skadedyrkontroll passet 
veldig bra inn i vår profil 
og tankesett.»

«Det er godt å vite at  
deres produkter er trygt 
for barn, dyr og miljøet.»

Marte Taraldrud, Kvalitetsleder 
PetPack Drikker AS

Torbjørn Haugen, Driftssjef
Swix 

Kristin Ausland, ass. bestyrer 
Veslefrikk Barnehage

Referanser:

«Våre kunder velger Anticimex fordi vi har erfarne teknikere med  
spisskompetanse innen sitt fagfelt. Vår ISO sertifisering og våre Smart  
produkter gjør at Anticimex innfrir krav og forventninger fra virksomheter 
med en moderne og miljøvennlig profil.»

Erik Thomas Gjølme, Produktsjef Skadedyr Anticimex
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