A24 Rotte- og musefelle
Automatisk, giftfri og human

A24 Rat & Mouse Trap
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Goodnature® A24 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.

Slik virker det

SNIFF SNIFF

KAPOW!

AUTOMATISK
NULLSTILLING

SNIFF SNIFF...

SPIST OPP OG
BORTE VEKK

Langtidsholdbar
lokkemat som lokker
skadedyrene rett i
fellen.

Skadedyret rører ved
utløseren, og fellen
aktiveres.

Skadedyret faller om
Lokkematen fortsetter Ulike åtseletere spiser
og fellen nullstiller seg å friste, slik at du
de døde dyrene under
selv automatisk.
bevarer kontrollen.
fellen

Hvorfor velge en Goodnature Rotte- og musefelle?

AUTOMATISK

SIKKER!

HUMAN

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

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

Fellen dreper skadedyr på et øyeblikk,
hver eneste gang.

ENKEL Å BRUKE

KONSTANT KONTROLL

BYGGET FOR Å HOLDE

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

Holder skadedyrbestanden nede og
fjerner dem ett etter ett.

Designet for selv de røffeste
omgivelsene.

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

giftfri

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

Pose med lokkemat til rotter og mus

giftfri

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.
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