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REF. Control de plagues

TARREGA-REUS

DISTINGUIT CLIENT
Sr./Sra.
L´empresa ATEROVALL S.L.U.a firmat un conveni de col.laboracio amb una de les empresas punteras del
sectori de control de plagues (D-D-D)

Desde Aterovall fem la prevenció i el control de plagues urbanes. Actuem amb diferents
tècniques sobre diferents tipus d’insectes (mosques, mosquits, escarabats o termites),
rosegadors (rates o ratolins) i/o gèrmens patògens (bactèries, àcars, fongs o legionel·la). Segons
la plaga a controlar, aquests processos reben el nom tècnic de DESINSECTACIÓ,
DESRATITZACIÓ I DESINFECCIÓ.
Prestem els nostres serveis a una àmplia gamma de clients.
Ajuntaments que necessiten controlar parcs, jardins, marges de rius, canals i cloaques.
Col·lectivitats socials, els locals de les quals afavoreixen l’aparició de plagues: instal·lacions
sanitàries, vestuaris, dutxes, indústria alimentària en general i, especialment, en l’entorn
ramader.
Fàbriques, clíniques, laboratoris, hostaleria i blocs de pisos.
També actuem en espais privats tals com vivendes i locals, calderes, fosos d’ascensors i, en
general, espais que, per llei, requereixin un control sanitari periòdic.
La nostra empresa està formada per un equip especialitzat de professionals.
Com a empresa moderna contem amb les últimes novetats científiques: l’atenció pública i
privada més exquisida i un cuidadós respecte pel medi ambient .
Tots els productes químics i biològics que utilitzem estan registrats en la DGSP. La nostra divisio de plagues està degudament homologada i
inscrita en el registre oficial d’establiments plaguicides pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i pel Departament de Sanitat i
Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. Tot el nostre personal disposa dels corresponents carnets DDD.

Restem a la vostra disposici
Dpt. Comercial
David Fernández
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OFICINES - ESTABLIMENTS COMERCIALS - EMPRESES - CENTRES HOSPITALARIS
COMUNITATS DE VEÏS - NAUS INDUSTRIALS - PÀRQUINGS - FAÇANES - TENDALS
VIDRES - RÈTOLS - ABRILLANTAMENTS DE TERRES - PARQUETS - NETEGES FINAL D’OBRA
BUGADERIA INDUSTRIAL - LLOGUER DE ROBA PER HOSTELERIA
NETEJA I DESINFECCIÓ A PRESSIÓ DE GRANGES - NETEGES DE LA VIA PÚBLICA.

