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Ajutorul tău de zi cu zi! 

Prezentarea companiei 
 
 

Conceptul Șoimul Taberei a luat naștere la începutul anului 2012,  
având ca obiect de activitate prestarea  

serviciilor profesionale de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. 
 
Încă din primele luni am investit puternic in achiziția mijloacelor 

tehnice moderne și în pregătirea temeinică a angajaților noștri, punând 
accent atât pe calitatea produselor, cât și pe calitatea serviciilor, dar mai 
ales pe satisfacția clienților care ne-au acordat încrederea lor. 

 

 
 

Suntem oricând pregătiți să vă punem la dispoziție orice soluție 
împotriva vectorilor, fie ei rozătoare, insecte sau agenți patogeni, acest 
lucru datorându-se in mare parte colaborării strânse cu furnizorii noștri: Bayer 
Environmental Science –Germania, Colkim –Italia, Pasteur -România sau 
PestMAG – România. 

 
 
 
 

 

Am colaborat și continuăm să colaborăm cu numeroase: 
 

 unități alimentare: La Mama, Piatra Alba, Hanul Drumetului etc. 
 unități de învățământ: Pro Ingenio, AristoKids, Kinderakademie etc. 
 unități producție alimentară: Atifco, Golden Bread, Best Foods etc. 
 unități de producție: Syscom, ASTI Automatizari, Qualicaps etc. 
 unități medicale: Clinicile Pro Vita, Centrul Medical RECUMED etc. 

 

Înțelegând totodată diversitatea domeniilor de activitate:  
Ghencea Business Center, Badsi Nissan, Apulum 94, D’Eight etc. 
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Eforturile noastre au fost răsplatite prin creșterea continuă a 
portofoliului de clienți, feedbackul pozitiv pe care l-am primit 
mereu de la aceștia și prin recomandările lor, în relația cu alți 

potentiali clienti,  
pe care suntem bucuroși să vi le punem la dispoziție, la cerere. 

 

 
 

Obiectivul nostru principal este acela de a fi mereu competitivi și 
eficienți, dar și de a satisface în permanență nevoile clientului nostru. 

Pentru a menține acest standard, nu facem rabat de la calitatea 
produselor noastre și avem maximă încredere în rezultatele obținute! 

 
 
Societatea noastră deține toate autorizațiile și avizele necesare desfășurării în 

bune condiții a activității, dintre care amintim: autorizație Primăria 
Municipiului București, autorizație Direcția de Sănătate Publică și 

autorizație Direcția Sanitar-Veterinară București, aviz DGPMB, cât și 
certificatele ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001 care atestă calitatea 

serviciilor și grija permanentă pentru mediul înconjurător! 
 

De asemenea, societatea noastră este printre puținele societăți de profil 
din România, ale cărei servicii de calitate au fost recunoscute printr-un 

Certificat de Bună Practică, emis de Asociația Română de Combatere a 
Vectorilor în Igiena Publică. 

 
Puteți vizualiza autorizațiile și certificările noastre prin accesarea acestui link: 

 www.soimultaberei.ro/certificate/ 
 
 

Cu noi aveți garanția unui rezultat pe termen lung! 
 

 

http://www.soimultaberei.ro/certificate/

