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Firma 
Firma FERBI to przedsiębiorstwo produkujące produkty biobójcze, 
prowadzące swoją działalność w Mosciano Sant'Angelo, w  
prowincji Teramo.
Zakład produkcyjny znajduje się kilkaset metrów od zjazdu z         
autostrady i zajmuje powierzchnię około 2000 m2. 
Doświadczenie, nieustannie nabywane od 1996 roku, w którym 
�rma FERBI rozpoczęła swoją działalność, sprawia, że jest ona 
doskonale zorganizowanym przedsiębiorstwem, gwarantującym 
usługi najwyższej jakości, konkurencyjnym, niezawodnym i 
elastycznym.
Każda produkcja odbywa się według ścisłych protokołów,               
dostosowanych do potrzeb i wymogów Klienta.
Współpraca z partnerami odbywa się na najwyższym poziomie, 
przy zachowaniu dokładnej kontroli nad wszystkimi procesami 
produkcyjnymi oraz poufności informacji.
Na przestrzeni lat odnowiono i zoptymalizowano gamę systemów, 
co zwiększyło wydajność i zakres oferowanych produktów.
Firma FERBI posiada własny dział „Regulatory", który zajmuje           
się wszystkimi rodzajami problemów związanych z nowymi            
przepisami UE, dotyczącymi produktów biobójczych i można ją 
uznać za idealnego partnera dla każdego przedsiębiorstwa, które 
chce zlecić innym produkcję swoich preparatów biobójczych.

W październiku 2017 r. �rma FERBI została w całości 
przejęta przez grupę OSD-HPC.





Środki owadobójcze 
Dział produkcji środków owadobójczych jest niezwykle 
nowoczesny i spełnia wszystkie normy prawne, zadowalając 
wszelkiego rodzaju wymagania.
Stosowana technologia pozwala na zautomatyzowanie 
większości procesów produkcyjnych, dzięki czemu firma 
FERBI oferuje niezwykle konkurencyjny produkt na rynku 
włoskim i zagranicznym.
Firma FERBI charakteryzuje się maksymalną elastycznością 
w zaspokajaniu potrzeb swoich Klientów w zakresie              
rodzajów i rozmiarów opakowań na produkty.
Cykl kontroli produkcji jest zgodny ze ścisłymi kryteriami 
gwarantującymi maksymalną jednolitość produkcji, 
zarówno w przypadku małych, jak i dużych partii.

Dział produkuje następujące preparaty:

•  EC – Koncentraty Emulgujące

•  SL - Stężone płyny rozpuszczalne

•  EW - Makroemulsje wodne

•  SC - Stężone zawiesiny

•  SE - Zawiesino-emulsje

•  RTU - Gotowe do użycia

•  TABLETKI

•  SUCHY PROSZEK

•  MIKROGRANULKI





Środki gryzoniobójcze 
Dział produkcji środków gryzoniobójczych jest wysoce       
konkurencyjny i gwarantuje maksymalną elastyczność.
Firma FERBI jest w stanie wyprodukować nawet małe partie 
w bardzo krótkim czasie i przy zachowaniu niezmiennego, 
najwyższego poziomu jakości.
Automatyzacja procesu produkcyjnego pozwala firmie FERBI 
zaoferować wysoce konkurencyjne produkty na rynku 
włoskim i zagranicznym.
Firma FERBI z najwyższą uwagą dobiera surowce, które         
są podstawowym elementem gwarantującym skuteczność 
produktu.

Dział produkuje następujące preparaty:

•  Przynęty w postaci Pasty

•  Kostki Parafinowe

•  Granulki

•  Ziarna - Zboża

•  Przynęty Płynne

Produkcja pasty, która jest wizytówką firmy FERBI, odbywa 
się według najlepszych kryteriów doboru surowców, dzięki 
czemu poziom wytwarzanego produktu można określić jako 
jeden z najwyższych dostępnych na rynku środków               
gryzoniobójczych.

Każdy preparat można dostosować pod względem koloru, wagi 
i opakowania do indywidualnych potrzeb, wraz z pełną gamą 
opakowań do użytku profesjonalnego i nieprofesjonalnego.





Proszki 
W 2008 roku został uruchomiony dział produkcji proszków, 
który spełnia wymagania dotyczące pakowania różnych        
rodzajów produktów.
Puszki, torebki i worki o dowolnej wielkości są napełniane 
przez specjalne maszyny z kontrolą automatyczną.
Programowanie produkcji „just in time” pozwala firmie  
FERBI na szybkie dostarczenie produktu i maksymalną 
elastyczność.
Jakość gwarantują ścisłe kontrole próbek przeprowadzane 
podczas produkcji w celu uzyskania maksymalnej jednolitości 
całego procesu produkcyjnego.
Badanie składu jest podstawowym warunkiem uzyskania 
doskonałego produktu, dlatego też firma FERBI, za        
pośrednictwem własnego laboratorium, przeprowadza       
szczegółowe badania zarówno surowców, jak i gotowego   
produktu.

Dział produkuje następujące preparaty:

•  Suche proszki

•  Tabletki



Preparaty
Insektycydy, Repelenty i Atraktanty

Skoncentrowane 
mikroemulsjeME

Makroemulsje 
wodneEW

Stężone 
zawiesinySC

Koncentraty 
EmulgująceEC

Zawiesino-emulsjeSE

MikrogranulkiMG

Gotowe do użyciaRTU

GranulkiGR

Stężone płyny 
rozpuszczalneSL

Suchy proszekDP

TabletkiTB

Perełki żeloweGP



Preparaty
Środki gryzoniobójcze

Kostki Parafinowe GranulkiPrzynęty w postaci Pasty

Ziarna Zboża





Filozofią firmy FERBI jest oferowanie swoim partnerom    
kompleksowych usług na najwyższym poziomie.
Priorytetem firmy jest możliwość zaoferowania kompleksowego, 
wszechstronnego i dostosowanego do potrzeb rynku         
produktu.

Dzięki usłudze Private Label partnerzy, którzy zdecydują się 
wybrać firmę FERBI, mogą liczyć na pomoc w opracowaniu i 
produkcji spersonalizowanych etykiet i opakowań, z pełnym 
poszanowaniem poufności przekazywanych informacji.
Serwis Private Label frimy FERBI wyróżnia się wyjątkową 
elastycznością nawet w przypadku małych partii                
produkcyjnych oraz niezwykle krótkim czasem produkcji.

Firma FERBI jest w stanie wyprodukować środki                 
owadobójcze i gryzoniobójcze według specyfikacji             
dostarczonych przez Klienta, zapakować je w różnego        
rodzaju opakowania o różnych rozmiarach oraz                    
dostosować paletyzację do potrzeb Klienta, co umożliwia 
zmaksymalizowanie ładunku i tym samym zmniejszenie 
kosztów transportu.

Private Label





Kontrola jakości 
Firma FERBI działa według zintegrowanego systemu zarządzania 
jakością, opierającego się na normie UNI EN ISO 9001:2015 i 
certyfikacji środowiskowej UNI EN ISO 14000:2015, co stanowi 
dodatkową gwarancję profesjonalizmu i zaangażowania na 
rzecz partnerów i środowiska.

Zarządzanie procedurami obejmuje:
•  Dokumentację
•  Zasoby ludzkie
•  Konserwację Sprzętu
•  Sprzedaż
•  Produkcję i identyfikowalność partii
•  Zakupy i ocenę dostawców
•  Zarządzanie reklamacjami i usatysfakcjonowaniem Klientów
•  Audyty wewnętrzne
•  Niezgodności
•  Działania zapobiegawcze i naprawcze

Kontrola jakości następuje za pośrednictwem ciągłych       
kontroli przeprowadzanych podczas procesów produkcyjnych 
oraz analizy przeprowadzanej w wewnętrznym laboratorium 
firmy FERBI.
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