


HAKKIMIZDA

Nötr Dezenfekte, 1995 yılından bu yana kanatlı sektörünün önemli şirketlerinin

büyük kısmına hizmet vermektedir. Biyogüvenlik, Pest Kontrol v.b. hizmetlerinin 

yanında danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.

Biyogüvenlik uygulamalarında dünyadaki sektörel gelişmeleri devamlı takip

ederek gerek teknoloji, gerek ekipman gerekse uygulama metotlarındaki

yenilikleri ülkemize kazandırmaktadır. 

Sektör tecrübesi ile saha koşullarının gereksinimlerine tam karşılık verecek 

özellikte bir teknolojiye sahip olan ,mobil dezenfeksiyon sistemini 

(NÖTR PROFESSIONAL HYGIENE TEAM ) kendi adına ürettirip, ithal etmektedir.



Nötr Dezenfekte aynı zamanda ,farklı kapasitelere sahip Dezenfeksiyon

makineleri üretimi yapmakta ve bunları biyogüvenlik hizmeti veren diğer 

firmalara da tedarik ederek; eğitim ve danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Müşteri memnuniyetini her zaman önemsemekte, kaliteli hizmeti konfor 

garantisi prensibi ile hakkettiği değerlerde sunmaktadır.

Sahip olduğu 25 yıllık tecrübesi , geniş ekipman ve makine parkuru ile 

Nötr Dezenfekte ’’Her yerde Maksimum Hijyen’’ sloganıyla sektörünün lider 

firması konumundadır



Nötr Dezenfekte,25 yılık tecrübesi ve 

sahip olduğu üstün teknoloji donanımı

ile müşteri ihtiyaçlarını eksiksiz 

karşılamak prensibiyle kendisini 

devamlı geliştirerek sektöründe öncü 

ve lider konumu devam ettirmektedir.

Yenilikleri takip ederek, farklılaşarak ve 

rakipleri ile arasındaki farkı daha da açarak 

örnek alınan firma olmaya devam etmektir.

MİSYON & VİZYON



HİZMETLERİMİZ

Biyogüvenlik Hizmetleri

Dezenfeksiyon

Rodent Kontrol

İnsekt Kontrol

Altlık Böceği Mücadelesi

Kırmızı Bit Mücadelesi

Karasinek Larva ve Ergin Mücadelesi



Keskinoğlu

Ürün dahil dezenfeksiyon uygulaması
(ön yıkama, dezenfeksiyon, su sistemi sanitasyonu, sisleme, ayak ve araç
havuzları için dezenfektan temini)

Ürün dahil insektisit uygulaması

Ürün dahil kemirgen mücadelesi

Biyogüvenlik denetlemesi

Bupiliç

İnsektisituygulaması

Ürün dahil kemirgen mücadelesi

ÇALIŞTIĞIMIZ BEYAZ ET ENTEGRELERİ











GENİŞ MAKİNE PARKURU



GENİŞ MAKİNE PARKURU



ÇÖZÜM ORTAKLARI



ULUSLARARASI TEKNOLOJİ İŞ BİRLİĞİ

Andreoli Engineering :İTALYA 

İTALYA  Vebi : İTALYA

Annovi Reverberi : İTALYA

Sumitomo:Japonya 

DuPont : Amerika

Evans : UK

Entokim : Türkiye  

Refarm : Türkiye

Apex : Türkiye



Ürün Dahil Hizmet Alımı

Bu projeyi ülkemizde hayata geçiren 
ilk firma NÖTR Dezenfekte

SWAP analizleri ile kontrol sizin elinizde

Stok maliyet ve zahmetine son

Personel maliyetinde azalma

Eksiksiz raporlama ( Kümesin fiziksel 
durumu,Biyogüvenlik zafiyetleri v.b.)

ÖZET



TEŞEKKÜRLER


