
Voorraadinsecten 
Scandinavian Tobacco Lummen
Het bedrijf stelt 632 medewerkers tewerk en produceert
een reeks prestigieuze sigaarmerken zoals Café Crème,
Blues, Colts, Old Port, Mercator, La Paz en Captain
Black. Jaarlijks produceren ze zo'n 1.400 miljoen
sigaren.



“With the problem solved and all in-
formation taken on board, museum 
sta�  now know exactly who to call if 
any more pests come into the frame 
in the future.”

Erik De Bruyne
Rentokil’s Team Supervisor
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Voorraadinsecten
De tabakskever is de sigaar
Wensen van de klant

Scandinavian Tobacco is marktleider in België in de productie van
sigaren. Een product van topkwaliteit vervaardigen, betekent uiteraard
ook dat het basisproduct moet voldoen aan de hoogste
kwaliteitsnormen. Daarom is het erg belangrijk dat er geen problemen
zijn met de opgeslagen tabak. De tabakskever of Lasioderma serricorne
is namelijk vijand nummer 1 in een lading tabak. Om mogelijke
problemen met Lasioderma te voorkomen moet de opgeslagen tabak
preventief behandeld worden. "Als er een lading tabak binnenkomt, zijn
we nooit 100% zeker dat hij geen eitjes van de takakskever bevat,"zegt
Maarten MICHIELS - Quality Asssurance Manager bij Scandinavian
Tobacco. "Lasioderma in sigaren is de ergst denkbare klacht voor een
sigarenproducent. Daarom doen we al jaren een beroep op de
professionele, preventieve interventies van Rentokil."

De oplossing van Rentokil

"Rentokil doet de preventieve behandelingen van alle ruimtes waar
tabak opgeslagen of verwerkt wordt. Zes maal per jaar - tussen april en
september - worden de tabakopslag en productieruimtes behandeld
door 4 à 5 experts van Rentokil. Dit gebeurt telkens op zaterdag omdat
de productie dan stil ligt en er geen werknemers aanwezig zijn," aldus
Herman BALEMANS - Supervisor Installations & Buildings. "Het zijn
telkens dezelfde mensen. Ze kennen ons bedrijf door en door en
hebben door de jaren heen bewezen dat hun service betrouwbaar is.
Bovendien zijn ze supersnel ter plaatse wanneer we ondanks alle
preventieve maatregelen een incident hebben zoals vorig jaar met
muizen en een doos die kevers bevatte. In een mum van tijd werd het
probleem opgespoord en opgelost. Ook staat Rentokil in voor het
onderhoud van onze elektrische vliegenvangers."

Voordelen voor de klant

"Hoewel onze tabakleveranciers, transporteurs en
tabakopslagbedrijven al het mogelijke doen om het risico op een
infestatie door de tabakskever te voorkomen: volledige garantie heb je
nooit. Daarom kunnen we een beroep doen op de aangetoonde
betrouwbaarheid van Rentokil. Ook onze kwaliteitsinspecties
doorstaan wij telkens met glans. Het partnership met Rentokil heeft
voor ons niets dan voordelen."

Maarten MICHIELS
Quality Assurance Manager

"De complexiteit van de tabakindustie
vergt professionalisme en vakmanschap.
Daarom werken we al jaren met Rentokil.
Als we bellen, reageren ze onmiddellijk
en je merkt duidelijk dat de mensen
passie hebben voor hun job."

The Experts in Pest Control
Filialen in meer dan 50 landen

Effectieve bescherming gegarandeerd
Kennis van meer dan 250 soorten ongedierte

Jarenlange ervaring in ongediertebestrijding

Beschermt de reputatie van uw bedrijf
Minder tijdverlies, minder werk en minder stress

www.rentokil.be
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