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Det är inte ovanligt att loppor, löss och andra insekter 
sprids från fågelbon och skapar ytterligare problem i 
omgivningen. 

Rentokil kan hjälpa dig med fågelsäkring. 

Vi projekterar och sätter upp fågelsäkringssystem som 
är anpassade för dina behov. Vi kan välja ett system 
som bäst lämpar sig för din fastighet med dina krav på 
effektivitet, estetik och funktionalitet.

Rentokil erbjuder även andra tjänster i samband med 
fågelsäkring:

•	 Rensning från fågelträck som ibland rör sig om 
hundratals liter spillning på en liten yta bakom 
markiser eller ovanför en lastport där duvor 
har uppehållit sig. Noggrann rengöring är ofta 
nödvändig innan fågelsäkring kan utföras rent 
tekniskt, men det är också nödvändigt för att 
eliminera hälsoriskerna.

•	 Fågelfångst i bur kan användas för att ta bort 
fåglar som samlas för att vila eller äta på en 
bestämd plats. 

•	 Decimering: I särskilda fall kan det vara 
nödvändigt att avskjuta ett fågelbestånd. Det 
kräver särskilt tillstånd.

Skydda din egendom 
och ditt varumärke

Fåglars spillning ställer till med problem av 
olika slag. Den är starkt frätande och kan skada 
fasader, plåttak och bilars lackering. Nersmutsade 
reklamskyltar och fåglar ovanför entréer ger 
ett ohygieniskt intryck och påverkar negativt 
företagets renommé.  Dammande fågelspillning 
och lösa fjädrar från fåglarnas bon och sittplatser 
kan sprida salmonella, influensavirus och andra 
sjukdomsframkallande mikroorganismer. 

                                                                                                   

Fåglar förstör byggnader, utgör en hälsorisk och är en olägenhet för kunder och personal. Rentokil har 
stor erfarenhet av att lösa problemställningar som orsakas av fåglar. 



ELEKTRISK FÅGELSÄKRING

•	 Avger små elektriska stötar för att avskräcka fåglar

•	 Ett mycket effektivt sätt att hålla ett område fritt  från fåglar

•	 Ett mycket avancerat system som kräver specialistkunskap

•	 Kan drivas av solenergi

   

En miljövänlig lösning som inte bara förhindrar fåglar 
att landa utan även har en viss avskräckande effekt 



VAJERSÄKRING

• Består av en fjädrad vajer som löper mellan stag som sitter fastsatta   
på ställen där fåglar kan ha sin dagtida spaningsplats

• Materialet är tillverkat av rostfritt stål och plast som ger lång   
hållbarhetstid

• Kan monteras på de flesta underlag 

En mer diskret lösning som fungerar på ställen där 
fåglarna ännu inte etablerat sig



SÄKRING MED PIGGAR

•   Består av robusta, rostfria och trubbiga piggar som 
hindrar större fåglar från att landa utan att skada dem

•   Kan användas på kornischer, avsatser, bjälkar och 
fönsterbrädor men även på skyltning 

•  En lösning som syns men är funktionssäker

En flexibel lösning som kan installeras på de flesta 
ytor där fåglar brukar landa 



SÄKRING MED FÅGELNÄT

•   Specialtillverkat nät för skydd mot fåglar

•  Nät används på ställen där fågelpopulationen är   
    

•		Kan användas både vertikalt och horisontellt i stora  
   som små områden

•  Går att fästa i nästan alla material

•  Hög kvalitet på infästningar och nät

                     

En nästan osynlig lösning som ger ett säkert skydd 
mot fåglar inom det avspärrade området



Rentokil förebygger och bekämpar alla former av skadedjursangrepp och är världens största leve-
rantör av skadedjurskontroll. Få en professionell utvärdering av skadedjursrisken i din verksamhet 
från en av våra konsulter. 
 
Rentokil Initial-koncernen har sitt ursprung i råttbekämpningsmedlet Ratin, som blev pa tenterat 
av George Neumann i Danmark 1902. Således har Rentokil bekämpat råttor och andra skadedjur i 
mer än 100 år. 1927 blev Rentokil en internationell bekämpningsfirma mot skadedjur med 
huvudkontor i London. Rentokil Initial är noterat på Londonbörsen. Företaget har vuxit stadigt 
genom åren och har nu 70 000 medarbetare i fler än 50 länder under varumärkena Rentokil, Initial 
och Ambius. I Norden är Rentokil Initial starkt representerat med över 550 anställda. 
 
Genom erfarenhet, expertis och engagemang erbjuder vi den svenska marknaden en 
världsledande, effektiv och professionell skadedjursservice.

Kontakta oss för mer information samt en 
utförlig besiktning av din verksamhet
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