
Η Rentokil διαθέτει μία μεγάλη ποικιλία ανθεκτικών σε αδέξιο χειρισμό δολωματικών σταθμών για την 
αποτελεσματική καταπολέμηση των αρουραίων και των ποντικών. Οι δολωματικοί σταθμοί οι οποίοι 
σχεδιάστηκαν και δοκιμάστηκαν από την εταιρεία μας προστατεύουν το μυοκτόνο δόλωμα ενώ τα εσωτερικά 
κατασκευαστικά χαρακτηριστικά τους παρακινούν τα τρωκτικά να εισέλθουν και να τραφούν ελεύθερα. 

Οι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται από Τεχνικό της Rentokil και διασφαλίζουν την ασφαλή καταπολέμηση 
τρωκτικών έτσι ώστε: 

•  Προστατεύεται η επιχείρησή σας από δικαστικούς αγώνες, απώλεια κερδών και δυσφήμιση. 
•  Διασφαλίζεται ότι τα μέτρα που έχετε πάρει για την καταπολέμηση των τρωκτικών είναι σύμφωνα με τους  κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 
•  Προφυλάσσεται το προσωπικό της επιχείρησης, οι πελάτες και το κοινό γενικότερα από το να υποστούν ζημιά από αμέλεια ή απροσεξία. 

Οι δολωματικοί σταθμοί έχουν υποστεί όλες τις κατάλληλες δοκιμές και είναι εγκεκριμένοι από το Ευρωπαϊκό Τεχνικό Κέντρο της Rentokil ενώ 
είναι σχεδιασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση στο εσωτερικό τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα που τα περιεργάζονται. 
Διατίθενται σε πλαστικό ή μέταλλο, είναι κατάλληλοι για χρήση σε διάφορα σημεία και μπορούν να πακτωθούν στον τοίχο ή στο έδαφος. Η 
Rentokil συνιστά τη χρήση του Μεταλλικού Δολωματικού Σταθμού σε χώρους προσβάσιμους από παιδιά ή από το  κοινό.

Πλαστικός Δολωματικός Σταθμός  

Υλικό Ισοτακτικό Συμπολυμερές κατά 
Συστάδες Πολυπροπυλένιο 

Διαστάσεις 330 x 160 x 252 mm

Βάρος Ονομαστική τιμή 820g (+/- 2%)

Χρώματα Μαύρο ή Πράσινο  

Εγγύηση
2 χρόνια (φυσιολογικές συνθήκες 
πίεσης και θερμοκρασίας /  
φυσιoλογική  χρήση)

Ανθεκτικότητα/
αντοχή 15kg (γωνίες), 30kg (κέντρο)

Μεταλλικός Δολωματικός Σταθμός  

Υλικό
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 
πολυεστερική σκόνη (για αντοχή 
στη διάβρωση)  

Διαστάσεις 350 x 150 x 165mm

Βάρος Ονομαστική τιμή 1600g (+/- 2%)

Χρώματα Πράσινο 

Εγγύηση 3 χρόνια  (αντιδιαβρωτικές 
συνθήκες / φυσιολογική χρήση) 

Ανθεκτικότητα/
αντοχή 350kg βάρος 
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Καταπολέμηση Τρωκτικών  

Ο ανθεκτικός στον αδέξιο χειρισμό πλαστικός δολωματικός σταθμός της Rentokil είναι 
ιδανικός για εξωτερική χρήση.  

Ο πλαστικός δολωματικός σταθμός είναι κατασκευασμένος από σκληρό 
πολυπροπυλένιο, φέρει κλειδαριά ασφαλείας και πακτώνεται σταθερά σε τοίχο ή στο 
έδαφος. Είναι ανθεκτικός πρακτικά έναντι κάθε προσπάθειας για αναρμόδια είσοδο 
στο εσωτερικό του- σε σχετικές δοκιμές παρουσίασε ανθεκτικότητα σε εφαρμογή 
‘’βάρους έλξης’’ που αντιστοιχούσε σε πάνω από 15 kg στην άνω γωνία του και σε 30 
kg στο κέντρο του.  

Καταπολέμηση τρωκτικών με Πρόσθετη Ασφάλεια 

Ο μεταλλικός δολωματικός σταθμός είναι σχεδιασμένος για εξωτερική χρήση σ’ όλα 
τα σημεία συμπεριλαμβανομένων εκείνων όπου η χρήση του αντίστοιχου πλαστικού 
ενδεχομένως να μην είναι αρκετά ασφαλής. Η μεταλλική κατασκευή επιτρέπει τη 
χρήση σε χώρους υψηλού κινδύνου στους οποίους έχουν πρόσβαση παιδιά.  

Ο δολωματικός σταθμός είναι ασφαλισμένος με μια μοναδική κλειδαριά,  φέρει  
προειδοποιητική σήμανση και είναι ανθεκτικός σε διαφόρων ειδών κτυπήματα, όπως 
π.χ. λακτίσματα καθώς και σε μεγάλα βάρη – παραμένει κλειδωμένος ακόμα και με την 
κάθετη εφαρμογή βάρους 350kg.

Σημεία Τοποθέτησης Δολωματικών Σταθμών 

Οι δολωματικοί σταθμοί της Rentokil είναι κατάλληλοι για ποικίλες κλιματολογικές συνθήκες και είναι αρκετά δυνατές ώστε να εμποδίζουν 
την είσοδο ή την καταστροφή τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Με το δεδομένο ότι κλειδώνουν και ασφαλίζουν είναι ανθεκτικές στην 
προσπάθεια μετακίνησης ή απομάκρυνσης του περιεχομένου τους. Σε χώρους υψηλού κινδύνου στους οποίους έχουν πρόσβαση παιδιά ο 
Μεταλλικός Δολωματικός Σταθμός προσφέρει επιπρόσθετη ανθεκτικότητα και παραμένει σφαλής έναντι κάθε αναρμόδιας δραστηριότητας.   

Πότε χρησιμοποιείται 
ο πλαστικός  / Πότε 
χρησιμοποιείται ο 
μεταλλικός; 

Συνθήκες στο σημείο τοποθέτησης 
Σύσταση 

Δημόσιοι Χώροι Πιθανή πρόσβαση/πρόκληση καταστροφής από το κοινό, 
βανδαλισμοί, κινούμενα οχήματα, παιδιά, κατοικίδια ζώα/άλλα 
ζώα 

Μεταλλικός Δολωματικός 
Σταθμός 

Ιδιωτικοί Χώροι /  Χώροι 
με φύλαξη

Χωρίς πρόσβαση/πρόκληση καταστροφής από το κοινό, 
βανδαλισμοί, κινούμενα οχήματα, παιδιά, κατοικίδια ζώα/άλλα 
ζώα 

Πλαστικός Δολωματικός 
Σταθμός 

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας συμβουλεύσουμε σχετικά με τον 
πληθυσμιακό έλεγχο των ιπταμένων εντόμων στην επιχείρησή σας. 

Rentokil Initial Hellas Ε.Π.Ε.,  Ελληνικού Κόσμου 6 (πρώην Σπ. 
Πολυκράτη),  Άγ. Ι. Ρέντης, ΤΚ 182 33
Τηλ      210 483 6666
email      info@rentokil-initial.gr
website   www.rentokil.GR
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