
Skadedyrs-
sikring
Anticimex er din samarbejdspartner  

inden for skadedyrssikring til  

boligforeninger og -selskaber



Hos Anticimex er vi eksperter i skadedyrssikring. En række af 

de løsninger vi tilbyder til boligforeninger og -selskaber, kan du 

læse om her. 

Giftfri og effektiv gnaversikring
Anticimex Smart Pipe er skabt til at udrydde rotter i kloakkerne

De giftfrie kloakfælder bekæmper rotter nede i kloakken. Hurtigt og effektivt. 

Når Smart Pipens sensorer registrerer rottens bevægelser og kropsvarme, 

slår den rotten ihjel. Derefter gør fælden sig automatisk klar til næste 

rotte. 

 ¿ Smart Pipe bruger hverken gift eller lokkemad

 ¿ Fælden påvirker ikke det normale flow i kloakken
 ¿ Overvåger og bekæmper rotter 24/7 

 ¿ Forebygger dyre rotteangreb. 

Teknologi, overvågning og data sikrer, at der er styr på rot-

teaktiviteten. 

 

Fuglesikring
Er din boligforening plaget af duer eller måger?

Duer og måger larmer og sviner, og de bærer rundt på en masse bakterier og sygdomme. 

Derudover forårsager fuglenes ekskrementer og kløer skader på 

både tage og bygninger. 

Tilstedeværelsen af måger og duer kan også give store udfor-

dringer for boligforeningens beboere i fuglenes yngleperiode, 

hvor især mågerne kan opføre sig aggressivt, og gøre det svært 

at benytte udendørsarealer. Derfor er det vigtigt, at have en god 

fuglesikring.  

Som specialist i fuglesikring tilbyder Anticimex en bred vifte af muligheder inden for fore-

byggelse og bekæmpelse af fugle. Udover de traditionelle afskrækningsmidler som fugle-

pigge og fangst, har vi også elektroniske løsninger. 

Giftfrit, miljøvenligt og frem for alt effektivt.

Løsninger til boligforeninger



Anticimex Skadedyrsforsikring
Anticimex skadedyrsforsikring giver tryghed for både ejere og beboere

Forekomsten af skadedyr kan medføre meget store uventede udgifter for boligforeningen 

og potentielt give dårlig omtale. 

Skadedyrsdækningen er en udvidelse af den eksisterende bygningsforsikring og omfatter 

alt fra inspektion til bekæmpelse og efterfølgende opfølgning, for at undgå fremtidige 

problemer. 

 ¿ Nem og sikker bekæmpelse af skadedyr

 ¿ Forsikringen dækker et ubegrænset antal skadedyrsbekæmpelser

 ¿ Budgetsikkerhed – Du kender dine omkostninger og undgår store ekstraregninger

 ¿ Anticimex handler hurtigt og stopper udviklingen af problemerne i opløbet

 ¿ Råd og vejledning omkring bekæmpelse af skadedyr

 

Beboeren kontakter Anticimex direkte og tilkalder en tekniker, når der opstår problemer 

med skadedyr. 

Skadedyrsbekæmpelse på kontrakt eller ved behov
Forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr 

Selvom din boligforening ikke har tegnet en skade-

dyrsforsikring, kan vi stadig tilbyde en aftale, hvor vi 

bekæmper skadedyr i ejendommen. Enten som en fast 

aftale eller ved behov. 

Forekomsten af skadedyr i boligforeningen nemt skabe 

utryghed. Når man bor mange sammen på et begræn-

set område, kan et enkelt skadedyrsangreb nemlig hur-

tigt sprede sig mellem boligerne. Derfor gælder det om 

at handle hurtigt og igangsætte bekæmpelse. 

Minimér risikoen

Det gælder om at have en samarbejdspartner, der både 

kan hjælpe jer med at minimere risikoen for skadedyr, 

og som kan sætte hurtigt ind, hvis uheldet skulle være 

ude. 

Det kan Anticimex hjælpe dig med. 

Gennem forebyggelse, ny teknologi og bæredygtige 

løsninger imødekommer vi de nye krav til sunde miljøer. 



Anticimex er verdens førende 
- på giftfri skadedyrsbekæmpelse

Siden 1934 er Anticimex gået fra at være et svensk familieselskab 

til verdens 4. største skadedyrsvirksomhed og verdens førende på 

giftfri skadedyrsbekæmpelse. 

Anticimex beskæftiger mere end 14.000 mennesker i 22 lande. 

Gennem forebyggelse, ny teknologi og bæredygtige løsninger, 

imødekommer vi de nye krav til sunde miljøer, for både enkeltper-

soner og virksomheder.

Vores bekæmpelsesmetoder er effektive og skånsomme over for 
miljøet, ejendommen og beboerne. 

 

Vil du vide mere?
Ring til os på tlf.nr.: 69 15 17 44, for at høre mere om, hvad vi kan 

hjælpe dig med, eller læs mere på www.anticimex.dk


