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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.



DESIGN I PRAKTYCZNOŚĆ

Model 9300 linii Ecorodent od momentu wypuszczenia na rynek sprzedał się        
w nakładzie 2 milionów sztuk i jest uważany za wysokiej jakości środek do       
profesjonalnej deratyzacji.

Dzięki swojemu szczególnemu trapezowemu kształtowi stanowi on jeden z 
najczęściej wykorzystywanych dozowników do przynęt gryzoniobójczych w   
miejscach, gdzie estetyka, wielkość i praktyczność mają zasadnicze znaczenie.

Idealny dla przemysłu rolno-spożywczego, farmaceutycznego, wspólnot  
mieszkaniowych i pojedynczych jednostek mieszkalnych, a także szpitali.
Jest wyposażony w zamek ze specjalnym kluczem zabezpieczającym przed     
nieautoryzowanymi manipulacjami.



Mod. 9300



WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWO W TRUDNYCH WARUNKACH

Model 9480 linii Ecorodent opiera się o koncepcję elegancji i designu, już             
wykorzystaną w modelu o kształcie trapezu wytwarzanym z tworzywa sztucznego, 
lecz cechuje się zwiększoną odpornością, umożliwiając bezpieczne wykorzystanie w 
trudniejszych warunkach.
Został całkowicie wykonany z blachy cynkowanej i lakierowanej na gorąco i już       
na pierwszy rzut oka zauważa się jego najbardziej charakterystyczne cechy, tj.       
solidność i niezawodność.

Idealny dla przedsiębiorstw rolnych zajmujących się hodowlą zwierząt na wolnym 
wybiegu, schronisk dla psów, stref silnie uczęszczanych, szkół, przedszkoli i miejsc 
zagrożonych potencjalnymi nieautoryzowanymi manipulacjami. Jest wyposażony    
w zamek ze specjalnym kluczem, który zwiększa bezpieczeństwo i zapobiega          
przypadkowemu kontaktowi ze środkiem gryzoniobójczym.
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KLASYKA I UNIWERSALNOŚĆ

Model 9310 linii Ecorodent jest „klasykiem”, do którego wprowadzono odpowiednie 
modyfikacje, dzięki którym zyskał on wszechstronność i elastyczność zastosowania, 
zarówno w środowisku wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Został wyposażony w szerokie gniazdo na przynętę gryzoniobójczą i jest                 
przystosowany do zamocowania, w warunkach całkowitego bezpieczeństwa, 
także pułapki zatrzaskowej o dużych wymiarach.

Został wykonany ze stabilnego tworzywa sztucznego, odpornego na uderzenia i na 
działanie czynników atmosferycznych, i wyposażony w zamek otwierany 
wyłącznie za pomocą specjalnego klucza, który zwiększa poziom bezpieczeństwa. 
Jest wskazany do zastosowania zewnętrznego.
Idealny warunkach miejskich, dla wspólnot mieszkaniowych oraz dla przemysłu 
produkcyjnego i hodowlanego.
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WIELOZADANIOWOŚĆ, PODWÓJNA KONTROLA

Model 9850A linii Ecorodent z wyprzedzeniem zapowiedział wypuszczenie na 
rynek profesjonalny produktów wielozadaniowych, które pchnęły badania w       
kierunku opracowywania środków o wyższym stopniu zaawansowania, tak aby 
jeden model umożliwiał zwalczanie wielu różnych gatunków inwazyjnych.

Produkt został stworzony tak, aby w sposób prawidłowy kontrolować zarówno      
gryzonie jak i owady pełzające. Jest wyposażony w dwie niezależne komory, 
pierwsza służy do umieszczania przynęty gryzoniobójczej, druga jest przeznaczona 
na pułapkę lepową.

Idealny dla przemysłu żywnościowego, zwłaszcza do składów żywności, biur,  
magazynów i struktur szpitalnych. Produkt jest wyposażony w zamek ze     
specjalnym kluczem, który zwiększa poziom bezpieczeństwa.



Mod. 9850A



INNOWACYJNY DESIGN I DYSKRECJA
Modele 9800T i 2210T 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.
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„EASY CHECK” PRZEZROCZYSTOŚĆ I DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY

Model 9805T 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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PUŁAPKI I LEPY

Model 9421 linii Ecorodent jest specjalną pułapką, wykonaną całkowicie z blachy 
cynkowanej, która służy do wielokrotnego przechwytywania małych gryzoni.
Model jest wyposażony w dwa wejścia zawierające odpowiednie pułapki, co 
umożliwia przechwytywanie zwierząt bez pozostawiania możliwości ucieczki.

Model 9500 linii Ecorodent ma postać płytki wykonanej z wytrzymałego kartonu, na 
której znajdują się trzy równolegle ułożone pasy kleju. Klej na pasie środkowym 
został wzbogacony o zapachowy środek wabiący, który dodatkowo zwiększa          
wydajność produktu w stosunku do zwykłych pułapek lepowych dostępnych na 
rynku.

Warstwa kleju, która tworzy dużą powierzchnię lepną, jest przeznaczona do               
przechwytywania gryzoni oraz owadów pełzających.
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DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY I KOMPLEMENTARNOŚĆ

Model 9315 linii Ecorodent jest produktem, który podkreśla znaczenie badań     
prowadzonych na rzecz optymalizacji wydajności poprzez łączenie różnych cech 
modeli. Produkt może być stosowany zarówno jako trutka, jak i pułapka przechwytująca 
gryzonie, w przypadku połączenia z modelem 9012 linii Ecorodent.

Dzięki przezroczystej pokrywie można w sposób natychmiastowy sprawdzić czy 
doszło do przechwycenia, co sprawia, że monitoring może być sprawnie wykonywany 
także przez niewykwalifikowany personel. Pojawienie się lub brak wysunięcia 
czerwonego języka na pułapce zatrzaskowej, wskazuje czy doszło do ewentualnego 
przechwycenia.

Produkt jest wyposażony w zamek ze specjalnym kluczem, który zapewnia        
bezpieczeństwo i pozwala na uniknięcie przypadkowego kontaktu z pułapką, która 
znajduje się w jego wnętrzu, a także ewentualnych nieautoryzowanych manipulacji.
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ELASTYCZNOŚĆ I INNOWACJA 

Model 9305 linii Ecorodent, w wersji o kształcie trapezowym „easy check” został 
wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego, które umożliwia umiejscowienie 
wewnątrz produktu specjalnego pojemnika z powierzchnią lepną.

Pojemnik z powierzchnią lepną, model 9575 linii Ecorodent, został wykonany z 
termoformowanego tworzywa sztucznego i zawiera jedną warstwę kleju, która 
jest w stanie przechwycić także duże gryzonie.

Produkt jest wyposażony w zamek ze specjalnym kluczem, który zapewnia 
bezpieczeństwo i pozwala na uniknięcie przypadkowego kontaktu z pułapką, 
która znajduje się w jego wnętrzu, a także ewentualnych nieautoryzowanych  
manipulacji.
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LEADING  BRAND IN  RODENT  CONTROL

ECORODENT JEST MARKĄ STWORZONĄ PRZEZ FIRMĘ OSD GRUPY ECOTECH




