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Kształty, style i kolory, które spełniają
wszelkie wymagania



Firma O.S.D. Grupy Ecotech
od ponad dziesięciu lat zajmuje się rozwijaniem, badaniem i wytwarzaniem      
sprzętu przeznaczonego do zwalczania gryzoni.

Linia Ecorodent została opracowana w celu spełnienia potrzeb, wielokrotnie 
zgłaszanych przez operatorów sektora, związanych z koniecznością wykorzystania 
profesjonalnych produktów zapewniających jakość i bezpieczeństwo podczas 
działań deratyzacji.

Współpraca, która zawiązała się pomiędzy firmą OSD, a spółkami grupy,              
podparta próbami technicznymi wykonanymi w terenie oraz koordynowana przez      
specjalistów, umożliwiła opracowanie różnych typologii modeli dostosowanych 
do rozmaitych potrzeb i zastosowań.



INNOWACYJNY DESIGN I DYSKRECJA
Modele 2250T i 2255T firmy Ecorodent zostały zaprojektowane tak, aby zaoferować 
ekskluzywny i jedyny w swoim rodzaju design, idealny dla profesjonalnie wykonywanej 
deratyzacji cechującej się dużą elastycznością w nawet najbardziej wymagającym 
otoczeniu.

Specjalnie opracowana i precyzyjnie wykończona budowa w kształcie litery „T” 
umożliwia strategiczne umiejscowienie w niewidocznych punktach, zapobiegając     
przypadkowym uderzeniom.

Produkty zostały wykonane ze stabilnego tworzywa sztucznego i są idealne do deratyzacji 
w ośrodkach miejskich, w miejscach publicznych i szczególnie uczęszczanych, ponadto 
są wskazane do zastosowania w przemyśle żywieniowym, sektorach rolnictwa, na 
składowiskach odpadów, kempingach, dworcach kolejowych i w portach. 
Są wyposażone w zamek ze specjalnym kluczem, który zwiększa bezpieczeństwo i    
zapobiega przypadkowemu kontaktowi ze środkiem gryzoniobójczym.



Mod. 2250T



„EASY CHECK” PRZEZROCZYSTOŚĆ I DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY

Model 2255T linii Ecorodent jest typowym przykładem obrazującym konieczność 
rozwijania procesów produkcyjnych nakierowanych na produkt i jego przewidziane 
zastosowanie. Od roku 2005, firma OSD oferuje linię produktów „easy check”, 
która jest zarówno jej pierwszą linią wypuszczoną na rynek i jak i pierwszą, która 
została opracowana z myślą o przemyśle spożywczym.

Modele „easy check” linii Ecorodent są wytwarzane w całości z przezroczystego 
tworzywa sztucznego i od samego początku były poddawane testom jakości i  
wyspecjalizowanym audytom, które szybko stały się zasadniczym wymogiem w 
obszarze HACCP.
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