
Tuhoeläinhallinta Delecon Oy
on suomalainen yritys, joka tarjoaa tuholaisten 
ennaltaehkäisyä, hallintaa, tarkastus- ja torjunta-
palveluja.

Aktiivinen ja palveleva henkilökuntamme koos-
tuu kokeneista alan ammattilaisista yhteensä yli 
40 vuoden kokemuksella.

Tuotteita ja palvelumalleja
• omat älyasemat jyrsijöille suomalaisella  

tietotaidolla

• nopea palvelu

• tarvittaessa täysin myrkytön tuholaistorjunta

• takuu torjunnan jälkeen

• 24/7 tuhoeläinhallinta, kausi- tai ympärivuoti- 
seksi ratkaisuksi

Tiesitkö?

Koiran ja ihmisen aistimat hajumaailmat 
ovat hyvin kaukana toisistaan. Toisin kuin 
ihminen, koira kykenee

• havaitsemaan äärimmäisen heikkoja 
hajuärsykkeitä

• havaitsemaan lukemattoman määrän 
hajuja ja erottamaan ne toisistaan

• painamaan muistiinsa hajuja ja tunnis-
tamaan ne vielä vuosienkin jälkeen 

Koirat voidaan myös opettaa tunnistamaan 
hajumuutokset, jotka ovat yhteydessä 
tiettyihin lääketieteellisiin tapahtumiin. 
Esimerkiksi syöpäsoluista lähtee pieniä 
määriä haihtuvia aineita, joita koirat oppi-
vat tunnistamaan.

Delecon koirapalvelut, kun 
ongelman syytä ei löydy

Hajukoira löytää rotat, lutikat, torakat ja 
raadot. Hajukoiraa voi käyttää niin yksit- 
täistapauksissa kuin koko kiinteistön 
tarkastuksissa.

Koira toimii myös ulkoalueilla jyrsijätöissä 
aktiivisten pesäkolojen sekä kulkureittien 
näyttäjänä. 

Asiakas- ja asukasystävällinen toiminta-
tapa ennakoivaan tarkastukseen hotellis-
sa, kierrätyskeskuksessa, kirpputorilla tai 
matkailuvoittoisissa kohteissa.

Hajukoira hommiin!

WUH. TYÖT  

KUTSUVAT.

Kun tuholaisongelma on hankala tai ongelmat ovat 
moninaiset, voi koulutettua hajukoiraa käyttää työn 
tukena löytämään ongelmien syyt.

Hajukoirat ovat keskittymiskyisiä ja tarkkoja Deleco-
nin työntekijöitä. Voimme ehdottaa koiran työsken-
telyä asiakkaalle, kun näemme sen kyvyistä olevan 
hyötyä.

Lutikoiden etsintään koulutettu hajukoira pystyy löy-
tämään lutikat noin 90% varmuudella. Koirat on kou-
lutettu vainuamaan tuholaisten erittämiä feromoneja. 

Koiran käyttö etsinnässä säästää aikaa ja kustannuk-
sia, sillä huonekaluja ei tarvitse kääntää tai siirrellä 
eikä tarkastettavia rakenteita avata.

Koska lutikka lisääntyy ja leviää nopeasti, on ongel-
maan paneuduttava nopeasti. Ennakointi ja perus-
tarkastukset on myös syytä tehdä suunnitelmallisesti, 
jotta esimerkiksi liiketoimintaa ei tarvitse keskeyttää.

Nappi ja Jippo

Tilaukset ja lisätiedot 
p. 0500 698 698 
info@delecon.fi 
www.delecon.fi

Sopimuspalvelut
https://www.delecon.fi/ 

tuholaistorjunta/

Hajukoiran käyttö on  
kustannustehokasta
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