
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 musefelle
Automatisk, giftfri og human
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Goodnature® A24 Rotte- og musefelle

Slik virker det

Hvorfor velge en Goodnature Rotte- og musefelle?

Rotter på loftet, i veggene og i komposten. Synet eller lyden av, eller bare tanken på rotter som gnager på 
ledningene dine, spiser dyrematen eller piler rundt omkring i hjemmet ditt, er slett ikke ønskelig. Vi vil gjerne 
hjelpe deg med å bli kvitt dem, på en human måte og uten bruk av gift.

Goodnature startet i New Zealand for å hjelpe dyrelivet til å trives igjen. Det betyr en reduksjon i bestanden av 
skadedyr – spesielt rotter og mus. Goodnature har derfor utviklet denne felle, som holder skadedyrene i sjakk. 

Goodnature fellen dreper skadedyret øyeblikkelig slik at det ikke lider, og nullstiller automatisk seg selv, slik at du 
alltid har kontroll over situasjonen. Ingen håndtering av gift og ingen forgiftning av rovdyr og miljø.

AUTOMATISK

Nullstiller seg selv automatisk 24 
ganger pr. CO2-beholder.

SIKKER!

Giftfri og sikker å bruke i nærheten av 
kjæledyr og ville dyr.

HUMAN

Fellen dreper skadedyr på et øyeblikk, 
hver eneste gang.

ENKEL Å BRUKE

Enkel å sette opp og flytte rundt på, 
uten at du får hendene skitnet til.

KONSTANT KONTROLL

Holder skadedyrbestanden nede og 
fjerner dem ett etter ett.

BYGGET FOR Å HOLDE 

Designet for selv de røffeste 
omgivelsene.

SNIFF SNIFF

Langtidsholdbar 
lokkemat som lokker 
skadedyrene rett i 
fellen.

KAPOW! 

Skadedyret rører ved 
utløseren, og fellen 
aktiveres.

AUTOMATISK 
NULLSTILLING

Skadedyret faller om 
og fellen nullstiller seg 
selv automatisk.

SNIFF SNIFF... 

Lokkematen fortsetter 
å friste, slik at du 
bevarer kontrollen.

SPIST OPP OG 
BORTE VEKK

Ulike åtseletere spiser 
de døde dyrene under 
fellen



A24 Rotte- og musefelle med telleverk  Varenummer 17000

Goodnature® Rotte- og musefelle dreper automatisk 24 rotter og mus – en etter en – før du trenger å skifte ut gassbeholderen. Fellens 
lokkemat, som er giftfri, tiltrekker seg skadedyr og dreper dem humant med en gang.

Den er utstyrt med et digitalt aktivitetstelleverk som gir deg beskjed om hvor mange rotter eller mus som har blitt drept.

Fellen leveres med en monteringsinnretning som er enkel å sette fast på et tre eller en trestolpe. Hvis gnagerproblemet ditt er innendørs, 
eller du bare ønsker å kunne flytte rundt på fellen, kan du tilføye et fellestativ. 

Gulvstativ til felle  Varenummer 17007

Goodnature® A24-stativ til felle er velegnet til gnagerproblemer innendørs, eller hvis 
du ønsker å kunne flytte fellen rundt til forskjellige steder med mange skadedyr. Den 
er perfekt til stedene der det ikke er et tre, en bjelke eller en vegg å henge fellen opp 
på – som man normalt har i hager, loftsrom eller under kjøkkenvasken.

Dessuten gjør beholderen det enklere å fjerne døde skadedyr uten at man behøver å 
røre ved dem.

Automatisk lokkematpumpe  Varenummer 17003

Goodnature® Automatisk lokkematpumpe er designet for å gjøre det enklere å holde 
rotter og mus under konstant kontroll.

Lokkematpumpen er et ”set-and-forget” system, som du bare kan installere og 
deretter glemme. Du trenger bare å sjekke fellen to ganger i året.

Så snart den er installert og aktivert, gjenfyller lokkematpumpen jevnlig fellen med 
giftfri sjokolade-lokkemat de neste seks månedene. En felle som alltid har frisk 
lokkemat fanger flere dyr.

CO2-beholder  Varenummer 17002

CO2-beholderen er drivkraften bak A24-fellen, som gjør den i stand til å nullstille seg 
selv automatisk og drepe 24 rotter og mus før den skal skiftes ut.

For å maksimere fellens levetid anbefaler vi å bruke Goodnature® CO2-beholdere

giftfri



Pose med lokkemat til rotter og mus  Varenummer 17004

Goodnature® Lokkemat til rotter og mus er langtidsholdbar med smak og duft av sjokolade. Den er 
så god at 24 av 24 rotter velger den som deres siste måltid!

Fordi lokkematen vår er giftfri, er den sikker for deg, kjæledyrene dine og ville dyr. Den er 
vitenskapelig utformet til å fortsette å tiltrekke seg skadedyr i lang tid og i alle omgivelser.

Lokkematen kan legges i området rundt fellen, slik at gnagerne lokkes dit.

Posestørrelse: 200 g

Deteksjonskort til gnagere  Varenummer 17005

Vårt deteksjonskort til gnagere hjelper deg med å tenke som en rotte. Det er viktig at du evaluerer – 
ikke bare gjetter deg frem når du plasserer din A24-felle.

Deteksjonskortene viser hvor i området rotter og mus føler seg trygge og velger å spise maten sin, 
altså hvor du bør installere fellen. Det kan være et helt annet sted enn der du har sett eller hørt dem.

Kortene inneholder vår langtidsholdbare lokkemat til rotter og mus. Ved å sjekke bitemerkene i kortene 
etter noen få netter vet du hvor skadedyrene spiser, slik at du kan plassere fellen akkurat der.

Blokkering  Varenummer 17006

Vi har designet vår A24-felle til å kun fange bestemte skadedyr. Risikoen for å tilfeldigvis fange et 
dyr du gjerne vil beskytte er minimal.

Selv om en A24-blokkering ikke er strengt nødvendig, kan noen dyr være nysgjerrige, og den gir 
derfor ekstra sikkerhet og sinnsro.

Hvis du har veldig små kjæledyr, som løper fritt omkring i nærheten av fellen, anbefaler vi å tilføye 
A24-blokkering. For å få ytterligere informasjon, se dessuten vårt råd om hvordan du setter opp sikre 
feller i nærheten av kjæledyr.

Monteringsinnretning til felle  Varenummer 17008

Hvis du har en ekstra Goodnature® Monteringsinnretning til felle tilgjengelig, blir det enklere å flytte 
fellen fra sted til sted.

giftfri

Farge og utseende på de viste produktene kan avvike noe fra de faktiske produktene. Forbehold ved trykkfeil. V203
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