Knaagdierpreventie een groot
succes bij Sumo in Arnhem
Sumo heeft sinds de zomer van 2013 een vestiging in de
binnenstad van Arnhem. Met een oppervlakte van 450
m2 kunnen er bijna 200 gasten tegelijkertijd van een
lunch of een diner genieten. Daarnaast heeft Sumo een
eigen brommerbezorgdienst.

"Met behulp van de Radar muizenvallen van
Rentokil zijn de muizen onder controle."
Wensen van de klant
"Ongeveer drie maanden na de opening, nu bijna drie jaar geleden,
begon het. We hoorden vreemde geluiden op het plafond", vertelt de
heer Yu (bedrijfsleider Sumo Arnhem). "Achteraf bleek het te gaan om
getrippel van muizen op de verdieping boven ons. Hier hadden de
muizen ook aan materialen zitten knagen. Het begon allemaal toen
onze bovenburen gingen verbouwen. Dat was voor de muizen het
moment om een rustige plek op te zoeken. Helaas was dat onze kant
op. Op aanraden van een bedrijfsleider van een andere Sumo vestiging
heb ik contact opgenomen met Rentokil."

De oplossing van Rentokil
"In eerste instantie werd er door de medewerkers van Rentokil gekeken
of de muizen ons pand in konden komen. Dit bleek toch het geval te
zijn. Wij zijn gevestigd in twee oude panden, waarvan we één mooi
restaurant gemaakt hebben. Tijdens de bouw werd er nog geen
rekening gehouden met het weren van knaagdieren. Het advies van
Rentokil luidde dan ook om alle gaten en kieren dicht te maken.
Daarnaast gaven ze tips hoe we het beste kunnen schoonmaken en
hoe we onze voorraad het beste kunnen opslaan. Dit alleen had al
effect op het aantal muizen. Toen de Radars geplaatst waren, ging het
helemaal hard", verklaart de heer Yu. "We zijn nu een jaar bezig met de
muizenbestrijding en -preventie en we zien of horen nagenoeg geen
muizen meer."

Voordelen voor de klant

Lesley Yu

"Als restaurant vinden we voedselveiligheid en hygiëne erg belangrijk.
We maken schoonmaakplannen en besteden de reiniging van de
moeilijk bereikbare plekken uit. We zijn altijd bezig om ons
schoonmaakproces te optimaliseren. Rentokil geeft ons daar goede
adviezen over," zegt de heer Yu. "Door het inschakelen van Rentokil is
het muizenprobleem onder controle. Onze grootste nachtmerrie is
een muizenkeutel in de keuken. Met Rentokil en de Radar
muizenvallen hebben we hier geen zorgen over."

Bedrijfsleider Sumo Arnhem
"Door het inschakelen van Rentokil is het
muizenprobleem onder controle.
Onze grootste nachtmerrie is een
muizenkeutel in de keuken. Met Rentokil
en de Radar muizenvallen hebben we
hier geen zorgen over."
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