
Home Safe Home
Kiểm soát côn trùng từ Rentokil

Chuyên Gia Kiểm Soát Côn Trùng

Bảo vệ ngôi nhà bạn



Giải pháp bảo vệ căn nhà bạn
Tham khảo www.rentokil.vn/moi/trong-nha-toi 
để có hành động bảo vệ căn nhà của bạn khỏi Mối

.

Cỏ dại, rác, củi hoặc đất
bồi ở gần hoặc sát căn
nhà của bạn sẽ là nơi cung
cấp nguồn nước, thức ăn
và nơi trú ẩn cho Mối.

Mối thích độ ẩm cao. Mái nhà bị
hư hại sẽ tạo độ ẩm trong căn nhà,
đồng thời dẫn dụ Mối xâm nhập
vào nhà thông qua các lổ hổng.

Đường ống bị rò rỉ sẽ trở thành
kim chỉ đường để dẫn dụ Mối
thâm nhập vào căn nhà bạn.

ĐĂNG KÝ NHẬN KHẢO SÁT MỐI

Loại bỏ những vụn
cây khỏi khu vực
xung quanh nhà bạn

Sửa chữa mái nhà bị hư hại
Sửa chữa đường ống nước.

Giữ lớp bồi trong vườn tránh
xa khỏi nền móng.

Lớp bồi cây thường là từ gỗ và nó
giúp duy trì độ ẩm cho khu vườn
của bạn, đồng thời đây cũng là nơi
ưa thích của Mối.

Lấp các khé hở.
Các khe hở là điểm xâm nhập
tuyệt vời cho Mối.
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Rentokil, Dẫn đầu trong
kiểm soát côn trùng dịch hại.
Với hơn 150 kỹ thuật viên chuyên nghiệp trên toàn quốc, Rentokil luôn
có mặt và sẵn sàng phản hồi các nhu cầu của bạn.

Rentokil là công ty chuyên cung cấp giải pháp diệt côn trùng dịch hại từ năm 1925. Với thế mạnh tập đoàn
toàn cầu, tiên phong trong các giải pháp sáng tạo, cùng với tập trung am hiểu nhu cầu trong nước, chúng tôi
sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu kiểm soát côn trùng khác nhau.

Liên hệ với chúng tôi qua tổng đài miễn phí 1800 54 54 80 hoặc truy cập trang web rentokil.vn
để biết thêm thông tin chi tiết.

 

An toàn với trẻ em và thú cưng
Không có căn nhà nào là giống nhau
Chúng tôi sẽ thiết kế riêng chương trình kiểm soát để phù hợp từng nhu cầu của bạn.

Các kỹ thuật viên của chúng tôi thấu hiểu đặc tính của các loại côn trùng - Nguồn thức ăn, nơi trú ẩn,
hoạt động sinh sản. Chúng tôi sử dụng phương pháp xử lý hiện đại như bả Gel, bẫy và trạm kiểm soát
để đưa đến giải pháp hoàn hảo và an toàn cho gia đình và thú cưng của bạn.

1800 54 54 83 rentokil.vn

Các kĩ thuật viên của Rentokil luôn được đào tạo để có thể cập nhật liên tục các nghiên cứu, công nghệ và
giải pháp cải tiến nhất.



Rentokil IG 
Bait Station

Rentokil AG 
Bait Station Rentokil AG 

Bait Station

KIỂM SOÁT MỐI NÂNG CAO

  

•

•

Là giải pháp cải tiến được thiết kế đặc biệt để bảo vệ tài sản của bạn khỏi sự
 xâm nhập của Mối một cách an toàn và không cần hóa chất để tìm kiếm,
   đánh bẫy. Chương trình sử dụng hệ thống bả để bẫy Mối, sử dụng công nghệ
    sóng siêu âm để dò tìm Mối dưới lòng đất một cách chính xác trước khi lên kế
       hoạch lắp đặt các trạm theo dõi mối quanh nhà bạn.

• Hệ thống bả bao gồm các miếng gỗ, giấy và bìa cứng hoặc các vật có
 chứa thành phần cellulose sẽ được đặt trong các ống nhựa với mục đích
   biến nó thành trạm theo dõi ở xung quanh nhà bạn.

Mối dưới lòng đất hoạt
động ở khu vực xung quanh
cơ sở của bạn sẽ bị các
trạm thăm dò (IG) của
Rentokil. Mối bị chặn lại
và cho ăn bả, sau đó 
Mối quay về tổ và chia sẻ 
mồi cho các con Mối khác.

Mối dưới lòng đất thâm
nhập vào cơ sở sẽ bị dẫn
dụ đến trạm bả AG của
Rentokil để ăn bả sau đó
về tổ và chia sẻ mồi cho
cả tổ của chúng.

Mối dưới lòng đất ở các
tòa nhà cao tầng sẽ được
dẫn dụ đến các trạm bả
AG để ăn mồi sau đó
quay về và chia sẻ mồi
cho cả tổ của chúng

Phương thức hoạt động của trạm bả   

Cách áp dụng các trạm bả trong nhiều tình huống khác nhau

*Áp dụng các diện tích nhà dưới 200m2.
 Trên 200m2, khảo sát và báo giá trực tiếp

31800 54 54 83 rentokil.vn

 

 

Tính năng

Gói bán hàng

Chương trình
loại bỏ Mối trọn gói 4,950,000/ 1 tổ Mối

 1,980,000 từ viên bả đầu tiên

 1,760,000 từ viên bả thứ 2
Bả Mối

Kiểm Soát Mối Nâng Cao

Những trạm theo dõi này sau đó sẽ được thay thế bằng bả khi có dấu
hiệu Mối ăn.

Cách áp dụng các trạm bả trong nhiều tình huống khác nhau.

Phương pháp nhanh chóng

Lắp đặt dễ dàng, không gây ồn

Không cần khoan hoặc bơm hóa chất.

Thân thiện với môi trường và an toàn

Mồi được thiết kế dưới dạng Cellulose 
dạng nén, giúp tăng độ hấp dẫn

Dịch vụ diệt mối
Theo dõi - Kiểm tra - Bảo hành

Theo dõi

Kiểm tra
Bảo hành

Kiểm soát
Xử lý trong trường

hợp bị phá hoại

Giá
(VND)

**Giá đã bao gồm VAT



Loài Côn Trùng Dịch Hại
Thường Thấy Trong Nhà Bạn
Bảo vệ nhà của bạn khỏi các loài côn trùng dịch hại cũng
quan trọng như bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Mối

Gián Kiến

Ruồi

 

Muỗi

Chuột

41800 54 54 83 rentokil.vn

Các trạm bẫy được lắp đặt 
theo tập tính sinh hoạt để thu 
hút chuột nhưng không gây ra 
sự tò mò cho thú cưng hay trẻ 
em. Chúng tôi cũng sẽ đưa ra 
các khuyến cáo về biện pháp 
ngăn chặn các vị trí thâm nhập 
của Chuột tại căn nhà bạn.

Phương pháp kiểm soát Mối 
của chúng tôi bao gồm kiểm 
tra Mối chuyên sâu, theo dõi, 
bẫy, và diệt Mối bằng hóa 
chất. Chúng tôi sẽ đề xuất 
cho bạn phương pháp phù 
hợp dựa theo loại Mối và nhu 
cầu của bạn.

Kiểm soát Ruồi bằng bẫy keo 
đèn giúp giảm thiểu sự lây 
nhiễm chéo từ Ruồi do xác 
Ruồi bị rơi ra ngoài bằng công 
nghệ keo dính được cấp bằng 
sáng chế, nhờ đó kiểm soát 
Ruồi một cách hợp vệ sinh.

Chương trình kiểm soát Muỗi 
của Rentokil là chương trình 
toàn diện để kiểm soát Muỗi ở 
từng giai đoạn tương ứng của 
vòng đời và ở từng môi trường 
sống khác nhau (trong nhà và 
bên ngoài).

Phương pháp xử lý gián bao 
gồm phun tồn lưu để tiêu diệt 
khi côn trùng tiếp xúc với hóa 
chất. Chúng tôi nhắm vào các 
nơi trú ẩn của gián và các khu 
vực xung quanh để xử lý triệt 
để tổ gián hoặc đuổi chúng ra 
khỏi căn nhà của bạn.

Phương pháp xử lý kiến bao 
gồm phun tồn lưu để tiêu diệt. 
Chúng tôi nhắm vào các nơi 
trú ẩn của loài kiến và các khu 
vực xung quanh để xử lý triệt 
để tổ kiến hoặc đuổi chúng ra 
khỏi căn nhà của bạn.



Đầu tư đúng đắn để bảo vệ gia đình và ngôi nhà của BẠN

Giải pháp kiểm soát côn trùng cho ngôi nhà của bạn
để tránh khỏi sự xâm nhập của côn trùng dịch hại. Bảo vệ
sức khỏe cho cả gia đình.

 

Kiểm soát côn trùng bò (Kiến, Gián)

BẠN CẦN BIẾT

Gián là một loài côn trùng có nguy cơ dịch hại rất cao trong nhà.
Nổi tiếng là vật mang nhiều loại bệnh truyền nhiễm như bệnh do
vi khuẩn salmonella, kiết lỵ, viêm dạ dày ruột và bệnh thương hàn.
Chúng là loài côn trùng có khả năng sinh tồn tốt và sinh sản nhanh.

Kiến vàng điên, Kiến đường, Kiến lửa và Kiến Pharaoh là một số
các loài phổ biến nhất được tìm thấy trong nhà. Vết kiến cắn có thể

da nghiêm trọng, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh hoặc trẻ em. Kiến cũng
đi qua các khu vực không hợp vệ sinh, do đó có nguy cơ lan truyền
vi khuẩn như Pseudomonas và Salmonella.

 GIẢI PHÁP: Phun thuốc diệt côn trùng hoặc dùng bả gel diệt Kiến,
Gián dể tiêu diệt khu vực ẩn náu và sinh sản. Điều này giảm thiểu
nguy cơ xâm nhập vào nhà của bạn, đặc biệt trong giai đoạn đầu
phát hiện.

(m2)

S < 100 440,000

495,000

550,000

M < 100 - 150

L < 150 - 200

Diện tích xử lý

< 100 880,000

990,000

1,100,000

< 100 - 150

< 150 - 200

(m2 )

Kiểm soát côn trùng bay (Ruồi, Muỗi)

Muỗi cái hút máu để cung cấp protein cần thiết cho sinh sản. Những
khu vực tạo điều kiện cho Muỗi sinh sản như lọ hoa và đĩa chậu,
máng xối, bê tông, cống rãnh và bất kỳ nguồn nước đọng nào.
Sốt xuất huyết lây truyền bởi muỗi Aedes, gây bệnh và tử vong
ở các nước nhiệt đới như Việt Nam.

Ruồi nhà, ruồi giấm và ruồi chai xanh và ruồi phorid là vật mang
vi khuẩn gây ra các bệnh như ngộ độc thực phẩm Salmonella,
Bệnh tả, Bệnh kiết lỵ, bệnh Myiasis và Bệnh thương hàn. 

(m2)
 

S < 100 550,000

605,000

660,000

990,000 VND

M < 100 - 150

L < 150 - 200

Đèn bắt
côn trùng bay - LED

KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG
TỔNG THỂ

(Kiến, Gián, Ruồi, Muỗi)

BẠN CẦN BIẾT

Diện tích xử lý

Diện tích xử lý

Giá

GIẢI PHÁP: Sử dụng phương pháp phun sương để loại bỏ nơi trú ngụ
và sinh sản của Muỗi trưởng thành và Ruồi xung quanh nhà bạn.

Giá 
(VND)

Giá 
(VND)

Giá 
(VND)

5

*Trên 200m2: Liên hệ khảo sát
**Giá đã bao gồm VAT

*Trên 200m2: Liên hệ khảo sát
**Giá đã bao gồm VAT

*Trên 200m2: Liên hệ khảo sát
**Giá đã bao gồm VAT
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BẠN CẦN BIẾT

Hầu hết các loài chuột phổ biến được tìm thấy xung quanh và trong
nhà là Chuột nâu hoặc Chuột cống và Chuột mái nhà. Động vật gặm
nhấm ăn mọi thứ con người ăn và đi qua tất cả các điểm vào có thể
nhà để lấy thức ăn, nước uống hoặc nơi trú ẩn. Cần nhận biết các
dấu hiệu có Chuột vì chúng sẽ mang các bệnh truyền nhiễm như
Leptospirosis, Salmonella, Bệnh Weil, E-coli và Bệnh lao (TB).

Những bệnh này lây lan qua phân, nước tiểu, nước bọt và vết cắn
của nó. Các khe hỡ về kết cấu như lỗ thủng trên gạch, trần và cửa là
cơ hội cho các loài gặm nhấm vào nhà bạn.

Rệp Giường xuất hiện lén lút và im lặng; tuy nhiên, vết cắn của chúng
để lại màu đỏ và gây ra viêm ngứa nghiêm trọng. Rệp Giường thường
được tìm thấy gần giường, bàn ghế và màn che. Nhà cửa, khách sạn,
cơ sở giữ trẻ và chăm sóc sức khỏe có nguy cơ phát sinh Rệp Giường.

1,210,000Khu vực có
diện tích đến 200m2

Kiểm soát Chuột

Diện tích xử lý
(m2)

< 100 990,000

1,045,000

1,100,000

100 - 150

150 - 200

Kiểm soát côn trùng dịch hại tổng hợp
(Kiến, Gián, Ruồi, Muỗi, Chuột)
Vì gia đình, Hãy đặt niềm tin vào những chuyên gia
Gọi Rentokil, Chuyên gia kiểm soát côn trùng của BẠN

 

 

 

Diện tích xử lý 
(m2)

 

Xử lý Rệp Giường

Lưu ý: Tất cả các loại hóa chất diệt côn trùng được sử dụng đều được đăng ký lưu hành
và được sử dụng theo đúng liều lượng khuyến cáo.

1800 54 54 83 rentokil.vn

BẠN CẦN BIẾT

GIẢI PHÁP: Xử lý rệp bằng hơi nước là một phương pháp không 
dùng hóa chất, sử dụng thiết bị tạo ra hơi nước (hơi khô 180 độ C) 
có khả năng loại bỏ rệp giường trưởng thành, ấu trùng cũng như 
trứng thông qua sốc nhiệt. Phương pháp có thể xử lý các khu vực 
nhạy cảm như phòng trẻ em.

Giá
(VND)

Giá
(VND)

GIẢI PHÁP:  Rentokil sẽ đưa ra khuyến nghị chủ động để
biết các điểm xâm nhập tiềm năng và triển khai các trạm mồi,
bẫy để kiểm soát Chuột.

*Trên 200m2: Liên hệ khảo sát
**Giá đã bao gồm VAT

*Trên 200m2: Liên hệ khảo sát
**Giá đã bao gồm VAT
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Sanosil S010 là sản phẩm được chuyển giao công nghệ bởi hãng 
Sanosil- Thuỵ Sĩ. Hóa chất khử khuẩn chuyên dụng trong ngành y tế

KHÔNG CẦN VỆ SINH LẠI KHU VỰC

SỬ DỤNG TRỰC TIẾP, không cần pha loãng. Kiểm soát bề mặt hoàn toàn
sạch sẽ, không có lượng hóa chất tồn tại

DIỆT KHUẨN NHANH: 5 PHÚT tiếp xúc là thời gian để hóa chất phát huy hiệu lực 

HIỆU QUẢ DIỆT KHUẨN: Tiêu diệt 99.99% vi khuẩn tồn tại trên bề mặt. Hóa chất 
khử trùng chứa Hydro Peroxit và Ion Bạc gây phá hủy màng tế bào, chống tái
nhiễm khuẩn. 

Xử lý vệ sinh diệt khuẩn bằng hóa chất CHLORAMIN B

Xử lý vệ sinh diệt khuẩn bằng hóa chất SANOSIL S010

Chloramin B được biết đến là chế phẩm diệt khuẩn được khuyên dùng 
bởi Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Bộ Y Tế Việt Nam với mục đích diệt khuẩn 
bề mặt và xử lý nước

Lợi thế dịch vụ
từ Rentokil

Chúng tôi là chuyên gia hàng 
đầu cung cấp các giải pháp Vệ 
sinh khử khuẩn chuyên nghiệp

Kỹ thuật viên được đào tạo 
chuyên sâu về an toàn sinh học

Phương pháp phun sương ULV 
giúp tiếp cận các khu vực khó 
xử lý, bao phủ đồng đều bề mặt

Mang đến sự an tâm để doanh 
nghiệp tiếp tục vận hành và 
phát triển

Tuân thủ các quy định và thực 
hiện các phương pháp xử lý chất 
thải đảm bảo an toàn môi trường

Khó khăn kiểm soát nguồn gốc 
hóa chất

Dễ bị nhiễm độc hóa chất nếu không 
có trang bị bảo hộ đúng cách

Thiết bị và sản phẩm diệt khuẩn 
được cấp chứng nhận và có thể 
loại bỏ tới 99.99% mầm bệnh

Tự Thực Hiện

Tổn thất chi phí nhân công

VS

Diện tích xử lý 
(m2)

CLORAMIN B
(VNĐ)

SANOSIL S010
(VNĐ)

<100M2

200M2

500M2

1000M2

2000M2

4000M2

71800 54 54 83 rentokil.vn

Dịch Vụ Xử Lý Vệ Sinh Diệt Khuẩn

825,000

1,100,000

1,650,000

3,080,000

5,500,000

10,450,000

990,000

2,640,000

3,190,000

6,050,000

11,000,000

20,900,000
*Giá đã bao gồm VAT



Chúng tôi là thành viên của

Hotline: 1800 54 54 83
E-mail: enquiry-vn@rentokil-initial.com
www.initial.vn  |  www.rentokil.vn

Rentokil Initial Vietnam

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh
Tầng 4, Tòa nhà Aloha, 68 Đường Hồng Hà, P. 2, 
Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Văn phòng Hà Nội
Tầng 8, Toà nhà Kim Hoàn, Lô D14 Khu ĐTM 
Đường Cầu Giấy, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, 
Hà Nội.

Văn phòng Đà Nẵng
35 Đường Ngô Quyền, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, 
Tp. Đà Nẵng.


