
Απολυμάνσεις – Απεντομώσεις
Μυοκτονίες – Fumigation
Αρωματισμός Χώρων
Πυροσβεστήρες
Εμπορία Καθαριστικών – Απολυμαντικών
Μελέτες HACCP

Επισκεφτείτε το ανανεωμένο μας site :
εδώ…  https://www.trapp.gr

www.trapp.gr



ΠΑΚΕΤΑ Home & Business

ü Tα	Πακέτα	για	ιδιώτες	ή	επαγγελματίες	(home &	business)	αποτελούν	μια	οικονομική	επιλογή	για	εσάς	που	δεν	θέλετε	να	
δαπανήσετε	αρκετά	χρήματα	αλλά	επιθυμείτε	να	έχετε	ένα	εξίσου	καλό	αποτέλεσμα	με	τα	όποια	παράσιτα	υπάρχουν	στον	
χώρο	σας	αλλά	και	να	είστε	υγειονομικά	πιστοποιημένοι.

ü Πρόκειται	για	ένα	καθαρό	και	υγιεινό	περιβάλλον	σε	ιδιώτες	που	έχουν	οικίες,	πολυκατοικίες	κλπ.	και	για	την	απαραίτητη	
μελέτη	του	υγειονομικού	σας	φακέλου	απεντόμωσης	-μυοκτονίας	βάση	του	συστήματος	H.A.C.C.P σε	επαγγελματίες	όπως	
προβλέπεται	από	το	νόμο	για	τον	χώρο	σας,	η	οποία	θα	περιλαμβάνει	όλες	τις	απαραίτητες	πληροφορίες	που	χρειάζεται	να	
γνωρίζουν	αρμόδια	κλιμάκια	του	Ε.Φ.Ε.Τ.

ü Σε	περίπτωση	που	υπάρξει	έλεγχος	από	τους	αρμόδιους	Επόπτες	Δημόσιας	Υγείας	οι	οποίοι	διενεργούν	επιθεωρήσεις	με	
έκτακτο	υγειονομικό	έλεγχο,	σας	γνωστοποιούμε	ότι		θα	είστε	υγειονομικά	πιστοποιημένοι	από	την	trapp και	υπεύθυνοι	για	
όλες	τις	απαραίτητες	πληροφορίες	που	χρειάζεται	να	γνωρίζουν	τα	αρμόδια	κλιμάκια	του	Ε.Φ.Ε.Τ	είναι	η	TRAPP	
απολυμαντική	διότι	θα	τηρούμε	εμείς	το	ηλεκτρονικό	αρχείο	του	χώρου	σας.



Η TRAPP σας παρέχει: 
Ø Κάλυψη γραπτής εγγύησης για τις υπηρεσίες μας σε όλους τους χώρους των

εγκαταστάσεών σας.

Ø Άμεση ανταπόκριση εντός 24 ωρών από την στιγμή που θα μας καλέσετε για
οποιοδήποτε πρόβλημα Τεχνικής φύσης σε περιπτώσεις έξαρσης παρασίτων
με επεμβάσεις (Follow Ups) πέρα των συμφωνηθέντων.

Ø Πιστοποιητικό απολύμανσης στο οποίο αναγράφονται το είδος καθώς και η
ακριβής ποσότητα των φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε επέμβαση
Report μέσω e-mail.

Ø Έκπτωση -20% επί των τιμών του τιμοκαταλόγου μας σε ειδικές εφαρμογές .

Ø Με έναρξη από την καινούρια χρονιά θα έχετε πρόσβαση και χωρίς χρέωση στην
υπηρεσία μας που θα σας παρέχουμε pest on line σε ότι αφορά την απεντόμωση και
μυοκτονία.

Τηλεφωνήστε
μας	στο	

210	5549157

Για	να	λάβετε	το	
δικό	σας	πακέτο	
φτιαγμένο	στα	
μέτρα	σας	με	την	
χαμηλότερη	τιμή	
στην	αγορά	&	

μοναδικά	δώρα…

TRAPP
Business
Service
Provider

www.trapp.gr

www.trapp.gr
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Ελλάδας

ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ home & business

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

Ο Δελτία ασφάλειας & Εγκρίσεις
των φαρμάκων.

Ο Responsive σχεδίασμά (Κατόψεις των χώρων
σας με αποτύπωση των δολωματικών
σταθμών).

Ο Προσφορά Συνεργασίας/Εγγύηση-Ασφάλεια
για τις υπηρεσίες μας

Ο Check list στο οποίο θα αναγράφονται τα
ευρήματα από το συνεργείο της Εταιρίας μας
μετά από  κάθε επέμβαση.

Ο Πιστοποιητικά απεντόμωσης/μυοκτονίας
Απολύμανσης (μικροβιοκτονίας ).

Ο Άδεια της Εταιρίας μας από το Υπουργείo
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ο ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Ο Δωρεάν τοποθέτηση 1 δολ. σταθμού 
Με κλειδί ασφαλείας, με την πρώτη επίσκεψη
στον χώρο σας

Ο Δωρεάν μικροβιοκτονία με κάθε 
επίσκεψη σε wc και κουζίνα με 
ειδικό πιστοποιητικό για το covid 19.

Ο Έκπτωση -20% επί των τιμών του 
τιμοκαταλόγου μας στις ειδικές εφαρμογές 
(ψιλό κατσαριδακι, μυγάκι, ψύλλοι, κοριοί, 
τσιμπούρια, κλπ.)

Ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: info@trapp.gr Ιστοσελίδα: http://www.trapp.gr



KANETΕ TA ΠΑΚΕΤA HOME & BUSINESS;

To πακέτα home & business εξασφαλίζουν ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον στους 
ιδιώτες και διατηρούν την απαραίτητη περιοδικότητα του υγειονομικού φακέλου στους 

επαγγελματίες δίνοντας την ευκαιρία σε οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή, να βρει άμεσα και 
εύκολα μέσα από το ηλεκτρονικό μας αρχείο τα απαραίτητα βάση νόμου έγγραφα και 

πιστοποιητικά της επιχείρησή σας.

Επιπλέον:

ΓΙΑΤΙ	ΝΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρία TRAPP ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ , έχει στόχο την 
αποτελεσματική καταπολέμηση παρασίτων και την εξασφάλιση της 

δημόσιας υγείας.

Δίνουμε αποτελεσματικές λύσεις σε ασυναγώνιστες τιμές
Αναγνωρίζουμε τις ανάγκες σας.

Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με επιτυχία.
Υποστηρίζουμε περισσότερες από 2500 εταιρείες από οικογενειακές 

επιχειρήσεις μέχρι και πολυεθνικούς ομίλους, σε όλους τους 
κλάδους των τροφίμων και ποτών.

- Σ ε
Παρουσίαση

ς Ιστοσελίδα: https://www.trapp.gr

Μπορείτε	να	ελέγξετε	την	γνησιότητα	των	
πιστοποιητικών	της	εταιρείας	μας	για	το	

ISO 9001 με Αριθμό πιστοποιητικού: 1710GR66Q

για το ISO 14001 με Αριθμό πιστοποιητικού: 1710GR259E

και για το OHSAS 18001 με Αριθμό πιστοποιητικού : 
1710GR259HS

στο www.rigcert.org/certification-check ή επικοινωνώντας
με την RIGCERT

στο office@rigcert.org

Με την ολοκλήρωση των πακέτων home & busines και με την
έναρξη τις καινούριας χρονιάς θα έχετε πρόσβαση και χωρίς
χρέωση με κωδικούς πρόσβασης στην υπηρεσία μας που θα σας
παρέχουμε pest on line σε ότι αφορά την απεντόμωση και
μυοκτονία, ώστε να μπορείτε να βλέπεται όποτε θέλετε τα
στοιχεία και το περιεχόμενο του φακέλου σας.



Εξειδίκευση

Διαθέτοντας υψηλή εξειδίκευση και σύγχρονο εξοπλισμό, παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες με στόχο να βοηθήσουμε στην αποτελεσματική απολύμανση και την
πλήρη προστασία κάθε χώρου, εσωτερικού ή εξωτερικού από τα παράσιτα. ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος παρασίτων.

I.P.M.

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων – I.P.M. (Integrated Pest Management) μπορεί να είναι η μόνη λύση για ορισμένα χρόνια προβλήματα παρασίτων,
όπου η εφαρμογή χημικών δεν λειτούργησε. Η I.P.M. είναι ένας συνδυασμός μεθόδων και εργασιών.

Απεντόμωση

Απεντόμωση σημαίνει καταπολέμηση και έλεγχος του πληθυσμού των εντόμων σε κάποιο χώρο. Η απεντόμωσης γίνεται από την εταιρεία μας με τη χρήση
κατάλληλου εξοπλισμού και βιοκτόνων που έχουν νόμιμη άδεια για χρήση σε εγκαταστάσεις και κατοικημένους χώρους.

Μυοκτονία

Η καταπολέμηση και ο έλεγχος των τρωκτικών απαιτεί την εγκατάσταση ενός συστήματος μυοκτονίας, προσαρμοσμένου απόλυτα στις συγκεκριμένες συνθήκες
του προβλήματος, καθώς και μια σειρά ενεργειών για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.









ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ HACCP TRAPP company

TRAPP Business Service Provider, Ιστοσελίδα http://www.trapp.gr

Ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: info@trapp.gr
Ελ. Βενιζέλου 112B, Ελευσίνα 192 00, Αθήνα Τ +30 210 5549157 

Οι ειδικοί στην καταπολέμηση παρασίτων 


