
A24 Rat & Mouse Trap
Automatic, non-toxic & humane

Blocker for A24

We’ve designed our A24 trap to target specific pests only. The chance of trapping 
anything you want to protect is very small. 

While the Blocker for A24 isn’t a necessity, as some animals can be inquisitive, it’s 
extra protection you can take for peace of mind.

If you have very small pets that are free to roam near the trap, we recommend 
adding the Blocker for A24. For more information, check out our advice for safe 
trapping near pets.

Made from 100% recycled plastic.

Rodent Detector Cards

Our Rodent Detector Cards help you think like a rat. It’s important that you assess 
- don’t guess - where to position your A24 Trap.

The detector cards show you where rats and mice in your area feel safe to eat, 
therefore where you need to install your trap. This might be somewhere different 
from where you’ve seen or heard them. 

The cards contain our long-life lure for rats and mice. By checking out the bite 
marks on the cards after a few nights, you’ll know where your pests are eating and 
exactly where to position your trap.

A24 Trap Mount

Having an extra Goodnature® Trap Mount makes it easier to move your A24 Trap 
between different locations.

For more info visit gallagher.eu/goodnature

Rat & Mouse Lure Pouch 

Goodnature® Rat & Mouse Lure is long-life, toxin-free and tastes & smells of 
chocolate. It’s so attractive to rats that 24 out of 24 choose it as their last meal!

Because our lures are toxin-free, they’re safe for you, your pets and wildlife. It has 
been scientifically formulated for long lasting attraction in all environments.

The lure can be used to pre-feed the area around your trap, to encourage rodents 
toward the trap. 

Pouch size: 200g

A24 Rotte- og musefælde
Automatisk, giftfri og human

Find din Goodnature-forhandler og se mere på

www.poda.dk



Goodnature® A24 Rotte- og musefælde

Sådan virker det

Hvorfor vælge en A24 Rotte- og musefælde?

Rotter på loftet, i væggene og i komposten.  Synet af, lyden af, eller alene tanken om rotter, der gnaver i dine 
ledninger, spiser dit dyrefoder eller pusler rundt omkring i dit hjem, er slet ikke noget du ønsker. Vi vil gerne 
hjælpe dig med at slippe af med dem.

Goodnature startede i New Zealand for at hjælpe dyrelivet, såvel lokalt, som rundt omkring i verden til at trives 
igen. Det betyder en reduktion i bestanden af skadedyr – rotter og mus til at begynde med.

Og det vil vi helst gøre på en human måde, uden brug af væmmelig gift. Netop derfor udvikler Goodnature 
humane fælder, som holder skadedyrene i skak – og som automatisk nulstiller sig selv, så du altid har kontrol over 
situationen. De er desuden ugiftige og certificeret humane.

AUTOMATISK

Nulstiller sig selv automatisk 24 gange 
pr. CO2-beholder.

SIKKER!

Giftfri og sikker at bruge i nærheden 
af kæledyr og vilde dyr.

HUMAN

Vores fælder slår skadedyr ihjel på et 
øjeblik, hver gang.

NEM AT BRUGE

Nem at opsætte og flytte rundt på, 
uden at du får hænderne snavset til.

KONSTANT KONTROL

Holder bestanden af skadedyr nede, 
og fjerner dem et efter et.

BYGGET TIL AT HOLDE 

Designet til selv de mest barske 
omgivelser.

SNIF SNIF

Langtidsholdbar 
lokkemad, der lokker 
skadedyrene lige i 
fælden

KAPOW! 

Skadedyret rører ved 
udløseren, og fælden 
aktiveres

AUTOMATISK 
NULSTILLING

Skadedyret falder ned, 
når fælden nulstiller 
sig selv automatisk

SNIF SNIF... 

Lokkemaden 
fortsætter med at 
friste, så du bevarer 
kontrollen 

ÆDT OP OG PIST 
VÆK

Forskellige 
ådselædere æder 
de døde dyr under 
fælden



A24 Rotte- og musefælde med tæller  Varenummer 17000

Goodnature® Rotte- og musefælde, slår automatisk 24 rotter og mus ihjel – en efter en – før du behøver udskifte gasbeholderen. Fældens 
ugiftige lokkemad tiltrækker skadedyr og slår dem ihjel med det samme på human vis.

Den er udstyret med en digital aktiveringstæller, som giver dig besked om, hvor mange rotter eller mus, der er blevet slået ihjel.

Fælden leveres med en monteringsanordning, som er nem at sætte fast på et træ eller en træstolpe. Hvis dit gnaverproblem er indendørs, 
eller du blot ønsker at kunne flytte rundt på fælden, kan du tilføje et fældestativ. 

Gulvstander til fælde  Varenummer 17007

Goodnature® A24-stander til fælde er velegnet til indendørs gnaverproblemer, eller 
hvis du ønsker at kunne flytte rundt på fælden til forskellige steder med mange 
skadedyr. Den er perfekt til de steder, hvor du ikke lige har et træ, en bjælke eller 
en væg at hænge fælden op på – som man normalt har i haver, loftsrum, eller under 
køkkenvasken.

Desuden gør bakken det nemmere at bortskaffe døde skadedyr, uden at man 
behøver røre ved dem.

Automatisk lokkemadspumpe  Varenummer 17003

Goodnature® Automatisk lokkemadspumpe er designet til at gøre det nemmere at 
holde rotter og mus under konstant kontrol.

Lokkemadspumpen er et ”set-and-forget” system, som du blot kan installere og 
derefter glemme alt om, så du kun behøver tjekke din fælde to gange om året.

Så snart den er installeret og aktiveret, genfylder lokkemadspumpen jævnligt din 
fælde med ugiftig chokolade-lokkemad over de seks måneder. En fælde, der altid har 
frisk lokkemad fanger flere dyr.

CO2-beholder  Varenummer 17002

CO2-beholderen er drivkraften bag A24-fælden, som gør den i stand til at nulstille 
sig selv automatisk og slå 24 rotter og mus ihjel, før den skal udskiftes.

For at maksimere din fældes levetid anbefaler vi at bruge Goodnature®  
CO2-beholdere.

giftfri



Pose med lokkemad til rotter og mus  Varenummer 17004

Goodnature® Lokkemad til rotter og mus er langtidsholdbar med smag og duft af chokolade. Den er 
så lækker, at 24 ud af 24 rotter vælger den som deres sidste måltid!

Fordi vores lokkemad er giftfri, er den sikker for dig, dine kæledyr og vilde dyr. Den er videnskabeligt 
formuleret til at blive ved med at tiltrække i lang tid og i alle omgivelser.

Lokkemaden kan lægges i området omkring fælden, så gnaverne lokkes hen til fælden.

Posestørrelse: 200 g

Detektionskort til gnavere  Varenummer 17005

Vores detektionskort til gnavere hjælper dig med at tænke som en rotte. Det er vigtigt, at du evaluerer 
– ikke bare gætter dig frem – når du anbringer din A24-fælde.

Detektionskortene viser, hvor rotter og mus i området, føler sig sikre og vælger at indtage deres føde, 
og således hvor du bør installere din fælde. Det kan være et helt andet sted, end hvor du har set eller 
hørt dem.

Kortene indeholder vores langtidsholdbare lokkemad til rotter og mus. Ved at tjekke bidmærkerne i 
kortene efter nogle få nætter ved du, hvor skadedyrene spiser, så du kan anbringe din fælde netop der.

Blokering  Varenummer 17006

Vi har designet vores A24-fælde til kun at fange bestemte skadedyr. Chancen for at komme til at 
fange et dyr, du gerne vil beskytte, er minimal.

Selvom en A24-blokering ikke er en streng nødvendighed, kan nogle dyr være nysgerrige, og den 
giver derfor ekstra sikkerhed og sindsro.

Hvis du har meget små kæledyr, som løber frit omkring i nærheden af fælden, så anbefaler vi at 
tilføje A24-blokering. For at få yderligere information se desuden vores råd til, hvordan du opsætter 
sikre fælder i nærheden af kæledyr.

Monteringsanordning til fælde  Varenummer 17008

Ved at have en ekstra Goodnature® Monteringsanordning til fælde ved hånden, bliver det nemmere 
at flytte din fælde fra sted til sted.

giftfri

Farve og udseende på de viste produkter kan afvige en smule i forhold til de faktiske produkter. Forbehold for trykfejl. V203

Find din Goodnature-forhandler og se mere på

www.poda.dk


