
Ratten en muizenRatten en muizenRatten en muizenRatten en muizen

bestrijdingbestrijdingbestrijdingbestrijding

Graanlokaas tegen ratten en muizen in en rond gebouwen

Op basis van speciale lokgranen

De krachtigste actieve stof op de markt: één enkele opname is fataal voor

ratten of muizen

Voor gebruik in gesloten lokaasdozen, binnen of buiten

Fatal Pasta

onweerstaanbaar lokaas voor RATTEN EN MUIZEN

Deegachtig lokaas met hoog vetgehalte. Uitzonderlijk attractief en dank zij de 

actieve stof brodifacoum 100 % effectief! 

Gepresenteerd in papieren zakjes van 15g

Samenstelling: 0,005 % brodifacoum

Toelatingsnummer: 1504/B

Formulatie: Lokmiddel klaar voor gebruik

Frap ratten en muizenFrap ratten en muizen

Tegen muizen en ratten in en rond gebouwen

Op basis van gepelde haver

Zeer krachtige actieve stof: een kleine opname van het lokaas volstaat

Voor gebruik in gesloten lokaasdozen, binnen of buiten

Bulkverpakking of luchtdichte zakjes voor een nog langere bewaring

Rat glue

Muizen en rattenlijm

niet giftig, geur- en kleurloos

Lijm om muizen, ratten en insecten te vangen. 

Storm® BB

Eivormig blokje ter bestrijding van alle knaagdieren. Superkrachtig en 

superefficiënt!

Samenstelling: 0,005 % flocoumafen

Toelatingsnummer: 2406/B

Formulatie: Lokmiddel in blokvorm



Rattenvoederbak Roguard (ratnz)

Afmetingen lbh: 293 x 262 x 129 mm

Verstevigd en verbeterd

Betere waterdichting en betere waterafvoer

2 verhoogde, ingebouwde voederbakjes

Snap-E® rattenval inbouwbaar!

Sterk vereenvoudigd dubbel slot en opening met springveren

Met 2 houderstaafjes voor paraffineblokjes, verticaal of horizontaal te monteren

Stapelbaar: gemakkelijk transporteren en uitzetten

Rattenvoederdoos Edialux

De best gekende en meest gebruikte rattenvoerdoos 

RATZ:

Afmetingen lbh: 240 x 200 x 110 mm

Lichte maar stevige uitvoering in zwart PVC

Deksel kan indien gewenst aan bodem bevestigd worden met kabelbinders

Economisch, geschikt voor alle lokazen

RATZC:

Afmetingen lbh: 255 x 170 x 75 mm

Uit 1 stuk; gemakkelijk plooibaar en inklikbaar

Rattenvoerdoos Minirat Aegis

Met tal van voordelenMet tal van voordelen

Afmetingen lbh: 332 x 210 x 105 mm

Licht maar zeer stevig, met dubbel slot

Snap-E® rattenval inbouwbaar!

Met 1 houderstaafje voor paraffineblokjes, vertikaal of horizontal te monteren

Uitneembaar voederbakje (makkelijk te ledigen, reinigen)

De beste prijs-kwaliteitverhouding van alle lokaasdozen met slot!

Muizenvoerdoos Aegis

Compact plastic lokaasdoosje met slot

Afmetingen lbh: 124 x 95 x 33 mm

Zeer stevig muizendoosje, niet te openen zonder sleutel

NL/F waarschuwingstekst

Bijzonder geschikt voor blokjes 20 g , Fatal® Pasta, gel ...

Extra sleutels apart verkrijgbaar (MUISPAS)

Muizenlokaasdoos Karton

Het beste kartonnen lokaasdoosje op de markt

Afmetingen lbh: 120 x 50 x 50 mm

Zwaar karton 450 gram/m²

Polyethyleen coating aan de binnenzijde,vernist aan de buitenzijde

Met zwarte + rode opdruk

Ook geschikt voor Fatal® Pasta


