
Luminos 4 Testimonial
Cotteswold Dairy Ltd is een familiebedrijf - opgericht in
1938 in Gloucestershire, Verenigd Koninkrijk.
Cotteswold produceert en levert een gamma
hoogwaardige bio en traditionele melk- en
roomproducten.



“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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Luminos 4 biedt effectieve vliegenbestrijding
Wensen van de klant

Als producent van melkproducten neemt Cotteswold Dairy Ltd een aantal
initiatieven om te voorkomen dat vliegende insecten hun gebouwen
binnendringen.Niet alleen is het van essentieel belang voor Cotteswold om
vliegen snel en effectief te vangen, maar ook om ervoor te zorgen dat er geen
insectendeeltjes - zoals poten en vleugels – in de producten terechtkomen
omdat dit besmetting zou kunnen veroorzaken.

Steve Webb – Technical Manager bij Cotteswold – benadrukt dat
ongediertebestrijding in een melkfabriek onmisbaar is: “Het ergste dat ons
bedrijf kan overkomen is dat onze producten besmet raken door ongedierte
zoals een vlieg in de melk.”
Een mogelijke besmetting zou ook een rampzalige effect kunnen hebben op
de klanten van Cotteswold die op hun beurt kwalitatieve producten willen
leveren aan hun klanten en een piekfijne service willen leveren.

De oplossing van Rentokil

Om Cotteswold te beschermen tegen vliegen, stelde Rentokil de Luminos 4
voor – een elektrische vliegenvanger die speciaal ontworpen werd voor
plaatsen met een absolute nultolerantie voor vliegen. Deze vliegenvanger
werkt met de Rentokil inkapselingtechnologie: wanneer een vlieg gevangen
wordt op de zelfklevende film, rolt deze automatisch op zodat er nooit vliegen
zichtbaar zijn. In tegenstelling tot vliegenvangers met een hoogspanningsraster
worden er op deze manier geen insectendeeltjes in de lucht verspreid die in de
producten kunnen terechtkomen.

Bovendien gebruiken ze bij Cotteswold myRentokil – het Rentokil online
raportagesysteem zodat ze eender waar en wanneer in realtime hun
ongediertepreventie- en bestrijdingsmaatregelen kunnen consulteren. Met dit
systeem kunnen zij alles zeer nauwgezet opvolgen en onmiddellijk actie
ondernemen bij een eventueel probleem met vliegen.

Voordelen voor de klant

Dankzij deze strikte opvolging is het aanzienlijk makkelijker voor Steve WEBB
en zijn team om de kwaliteitsnormen in de Cotteswold fabriek te handhaven.
Het risico op vliegende insecten is voortaan tot een strikt minimum beperkt.
Cotteswold beantwoordt hierdoor ook perfect aan de veiligheids- en
gezondheidsvoorschriften van auditorganisaties zoals onder andere BRC.

Steve WEBB
Technical Manager bij Cotteswold

“Luminos 4 zorgt ervoor dat onze
productie-omgeving vrij is van
vliegende insecten. Wij kunnen dus
op onze beide oren slapen en steeds
hoogkwalitatieve producten
aanbieden aan onze klanten.”

De experts in ongediertebestrijding
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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