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Pentru fiecare nevoie, formă, stil, culoarea a sa



O.S.D. grupul Ecotech
s-a implicat de peste un deceniu în dezvoltarea, cercetarea și producția de      
echipamente specifice pentru controlul rozătoarelor.

Linia Ecorodent s-a născut din nevoia, deseori subliniată de operatorii sectorului, 
de a utiliza instrumente profesionale care să garanteze calitatea și siguranța în 
timpul activităților de deratizare.

Sinergia dintre OSD și societățile grupului, susținută de testele tehnice efectuate 
pe teren și coordonate cu experții profesioniști, ne-au permis să dezvoltăm diferite 
tipuri de modele, ideale pentru fiecare nevoie și aplicație.



DESIGN INOVATOR ȘI DISCREȚIE

Modelele 2250T și 2255T ale Ecorodent au fost dezvoltate cu un design exclusivist, 
unic, ideal pentru deratizarea profesională caracterizat de o mare versatilitate chiar și 
în cele mai dificile situații.

Dimensiunea sub formă de „T”, deși este deosebit de generoasă și dezvoltată permite 
poziționarea strategică și circulația, limitând impactul accidental.

Dispozitivele realizate din material plastic rezistent sunt ideale pentru tratamentele de 
deratizare în centre urbane, în locuri publice și în special aglomerate dar sunt indicate 
și pentru industria alimentară, sectoarele agricole, depozitele de deșeuri, locurile de 
campare, stațiile de cale ferată și maritime. Acestea sunt echipate cu o încuietoare cu 
cheie specială care îi mărește siguranța, evitând contactul accidental cu rodenticid.



Mod. 2250T



“UȘOR DE CONTROLAT” ȘI DETALII DINCOLO DE TRANSPARENȚĂ

Modelul 2255T al Ecorodent este un exemplu tipic pentru cât de mult dezvoltarea 
proceselor de lucru ar trebui să facă referire la produs și la aplicațiile acestuia.
Din anul 2005, OSD propune linia de produse „ușor de verificat”, prima ca timp 
pentru a fi introdusă pe piață și prima născută în mod specific pentru industria 
alimentară.

Modelele „ușor de verificat” ale Ecorodent, realizate în totalitate din material  
plastic transparente, au implicat imediat responsabilii cu calitatea și auditorii 
specializați, devind rapid o cerință fundamentală din ce în ce mai solicitată în 
cadrul HACCP.
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