helle
Luteet ovat arkea. Miksi?

Mielenrauha elämään.
Tavoitteena puhdas ja kivuton asuminen
Luteiden Torjunta Helle on Suomen johtava luteiden torjunnan
asiantuntijayritys. Yritys syntyi vuonna 2013 tyytymättömyydestä
tapaan, jolla ludeongelmaa oli siihen asti ratkaistu. Luteiden
kasvanut vastustuskyky myrkkyjä kohtaan oli, ja on edelleen,
johtanut ludeongelman mittavaan kasvuun. Tämän takia meitä
ajaa vahva tavoite: selättää kasvava ludeongelma ja tehdä
Suomesta kivuttomampi paikka asua. Saavuttaaksemme tämän,
käytämme tieteellisissä tutkimuksissa ja maailman suurkaupungeissa parhaaksi todettua, uutta, puhdasta lämpötorjuntaa,
jonka avulla yksittäinen ludeongelma ratkeaa kerralla.

Toisin kuin usein ajatellaan, luteiden
leviäminen
ei
selity
pelkästään lisääntyneellä matkailulla. Merkittävämpi syy on tapa,
jolla ongelmaa on tähän asti hoidettu - myrkyttäminen. Luteiden vastustuskyky myrkyttämistä kohtaan
vahvistuu jatkuvasti. Tämän takia
myrkyttämisen tehokkuus pienenee, ja myrkkytorjuntojen kesto
pitenee. Tämä johtaa altistumisajan ja leviämistodennäköisyyden
kasvuun. Tämän takia luteet leviävät
herkemmin sekä rakenteita pitkin
naapuriin että tahattomasti vaatteiden välityksellä muihin tiloihin.
Ongelmaa voidaankin tämän takia
kutsua jo valtakunnalliseksi.

Lämmöllä luteista kerralla eroon ja 60 vuorokauden laatutakuu
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Systemaattinen
kartoitus

Olemme kuuntelijoita. Ensiksi
kartoitamme asukkaan kanssa
ongelman vakavuuden. Toiseksi
eristämme ongelman leviämisen
systemaattisella selvityksellä myös isoissa koko taloyhtiötä
koskevissa ongelmissa. Lopuksi
annamme asukkaalle ohjeet ennen lämpötorjuntaa suoritettavia
toimia varten.

2

3

Puhdas
lämpötorjunta

Olemme ongelmanratkojia. Nostamme ongelmatilan lämpötilan
vähintään 52 Celcius-asteen tappolukemaan, joka tappaa kaikki luteet aina munasta aikuiseen.
Lämpötiloja seurataan ja kohdistuksia muutetaan jatkuvasti, mikä
ratkaistee ludeongelman puhtaasti,
turvallisesti ja - mikä tärkeintä - yhdellä kertaa.

Tyhjentävä
raportointi

Olemme
asiantuntijoita.
Laadimme tyhjentävän raportin
lämpötorjunnasta.
Annamme
asukkaalle tarkat jälkitarkkailuohjeet. Torjunnan jälkeen teemme
tarvittaessa 60 vrk sisällä kuvallista ludehavaintoa vastaan uuden torjunnan veloituksetta - niin
vakuuttuneita olemme palvelustamme.

Tuloksena ylivertaista arvoa taloyhtiölle, isännöitsijälle ja yhteiskunnalle
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Mielenrauhan palautuminen
elämään - päivässä
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3
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Perheen, lemmikkien ja ympäristön
terveellisyyden turvaaminen
Koko irtaimiston säilyminen
ennallaan ilman kallista hävikkiä
Luteiden leviämisriskin merkittävä
pienentyminen kertatorjunnalla

Luteiden Torjunta Helle Oy
Toiminta-alue: Pori - Jyväskylä -Imatra
akselista etelään.

350,000€

Asiakkaidemme välttämä
irtaimistohävikki, 2017

780,300g

Asiakkaidemme välttämät
myrkyt, 2017

99%

Asiakkaidemme
suositteluhalukkuus
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Mielenrauha elämään.

Hinta takaa ludeongelman ratkaisun - lämpötorjunnalla on
60 vuorokauden laatutakuu
Palveluhinnasto, lämpötorjunta
Pieni huone

699¤ + ALV (24%)

1 Huone

899¤ + ALV (24%)

Yksiö, 25 neliöön asti

999¤ + ALV (24%)

Yksiö, yli 25 neliötä

1199¤ + ALV (24%)

2 Huonetta

1199¤ + ALV (24%)

3 Huonetta

1399¤ + ALV (24%)

Lisähuone +3 huonetta
jälkeen

100¤ + ALV (24%)

Lämpötorjunnat
kotitalousvähennyksen
jälkeen -50%.

Makuu- ja olohuoneet, keittiö
sekä isot kylpyhuoneet
ovat kokonaisia huoneita.
Eteinen, vessa ja muut pienet
tilat ovat puolikkaita huoneita.

Palveluhinnasto, muut palvelut
Ludetarkastus

99¤/käynti + ALV (24%)

Listojen irrotus ennen
lämpötorjuntaa

99¤/h + ALV (24%)

Matkalisät PK-seudun
ulkopuolelle

50¤/h + ALV (24%)

Tekstiilien pesu

5,50¤/kg (sis. ALV 24%)

Luteiden Torjunta Helle Oy
Toiminta-alue: Pori - Jyväskylä -Imatra
akselista etelään.

+358 44 97 22 718
info@luteidentorjuntahelle.fi
www.ludetesti.fi

Tarkastuskäyntiin sisältyy
taloyhtiön naapuriasuntojen
tarkastus.

