
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 Rått & Mus Fälla 
Automatisk, giftfri & human

Hitta din Goodnature-återförsäljare och se mer på

www.poda.se



Goodnature Rått & Mus Fälla

Så här fungerar det

Detta gör Goodnature unik

SNIFF SNIFF

Riktat lockmedel som 
håller länge lockar 
gnagare i fällan.

SMACK

Gnagaren flyttar på 
avtryckaren för att 
komma åt lockbetet 
och aktiverar fällan.

AUTOMATISK 
ÅTERSTÄLLNING

Fällan töms och 
återställs omedelbart 
när den dödat 
skadedjuret på ett 
skonsamt sätt enligt 
definitionerna för 
klass A.

SNIFF SNIFF…

Lockmedlet håller 
länge och fortsätter 
att locka gnagare 
och begränsar 
skadedjursbeståndet.

ASÄTARE

Olika asätare kalasar 
på det döda djuret 
under fällan.

AUTOMATISK

Automatiskt återställer sig själv 24 
gånger per CO2-behållare.

SÄKER

Giftfri och säker runt husdjur och 
djurliv.

HUMAN

Våra fällor dödar skadedjur direkt utan 
tvekan.

ENKEL ATT ANVÄNDA

Lätt att installera och flytta runt utan 
att få händerna smutsiga.

KONSTANT KONTROLL

Håller kontroll på dina skadedjur åt 
dig, en efter en.

GJORD FÖR ATT HÅLLA

Designad för de tuffaste 
miljöförhållandena.

Råttor i taket, dina väggar eller i komposten. Synen, ljudet, bara tanken på råttor som gnager dina ledningar, äter 
ditt djurfoder eller skitar ner ditt hem är inte vad du vill. Vi vill hjälpa dig att bli av med dem.

Goodnature startade i Nya Zeeland för att se till så att hotade djurliv hemma och runt om i världen blomstrar igen. 
Detta innebär att du motverkar massa skadedjur - råttor och möss till att börja med.

Vi vill också göra det humant, utan att använda otäcka gifter. Det är därför vi utvecklar humana fällor hjälper dig 
med ditt skadedjursproblem – den återställer sig automatiskt för att ge dig konstant kontroll. De är också giftfria 
och certifierade humana.



A24 Rått & Mus Fälla med Counter  Artikelnummer 17000

Goodnature® Rått & Mus Fälla dödar automatiskt 24 råttor eller möss - efter varandra innan du behöver byta ut gasbehållaren.

Den levereras med en Digital Strike Counter som låter dig veta hur många råttor eller möss som har dödats. När räknaren når 24, vet du att 
det är dags att byta ut gasbehållaren.

Fällan kommer med ett fäste som enkelt kan fästas på en trädstam eller en trästolpe i din trädgård. Om ditt gnagarproblem är inomhus, eller 
om du lättare vill flytta runt fällan, kan du lägga till ett Trap Stand till din beställning.

Trap stand  Artikelnummer 17007

The Goodnature® A24 Trap Stand är bra för när ditt gnagarproblem är inomhus eller 
om du behöver flytta din fälla runt för att rikta in dig mot flera platser. 

Den är perfekt när du inte har ett träd, stolpe eller ett väggutrymme att fästa fällan i. 
Du kan fästa fällan i trädgårdar, tak, skjul eller under din diskbänk.

Dessutom gör facket det enkelt att avyttra döda skadedjur utan att röra vid dem.

Automatic Lure Pump  Artikelnummer 17003

Goodnature® Automatic Lure Pump är utformad för att göra det lättare att hålla 
råttor under konstant kontroll.

Pumpen är ett setup-and-forget system, vilket minskar antalet gånger du behöver 
kontrollera din fälla till bara två gånger om året.

När den har installerats och aktiverats fyller pumpen på din fälla med chokladbete 
automatiskt under sex månader. Genom att säkerställa att din fälla hela tiden har 
påfyllt bete ökar effektiviteten.

CO2-kapsel  Artikelnummer 17002

CO2-kapseln är det som driver din fälla, vilket gör att den automatiskt kan återställa 
och döda 24 råttor eller möss innan den behöver bytas ut.

För att maximera livslängden på din fälla rekommenderar vi att du använder 
Goodnature® CO2-kapslar.

giftfri



Rat & Mouse Lure Pouch  Artikelnummer 17004

Goodnature® Rat & Mouse Lure är långlivad, giftfri och smakar och luktar choklad. Det är så 
attraktivt för råttor att 24 av 24 väljer det som sin sista måltid.

Eftersom alla våra lockar är giftfria är de säkra för dig, dina husdjur och djurliv. Det är vetenskapligt 
framtaget för långvarig attraktion i alla miljöer.

Betet kan användas för att förfodra området runt din fälla, för att uppmuntra gnagare mot fällan.

Förpackning: 200 g

Rodent Detector kort  Artikelnummer 17005

Våra Rodent Detector kort hjälper dig att tänka som en råtta. För att vara en framgångsrik fångare är 
det viktigt att du bedömer, inte gissar, var du ska placera din A24-fälla.

Detektorkorten visar var råttor och möss i ditt område känner sig säkra att äta. Det är den platsen du 
behöver för att installera din fälla, även om den kan vara någon annanstans än där du har sett eller 
hört dem.

Korten innehåller vår långa long-life beten för råttor och möss, vilket tester visar att de tycker är 
väldigt läckra. Genom att kolla in bitmarkerna på korten efter några nätter vet du var dina skadedjur 
äter och exakt var du ska placera din fälla.

Blocker  Artikelnummer 17006

Vi har designat vår A24-fälla för att endast rikta in sig mot specifika skadedjur. Chansen att fånga 
allt du vill skydda är mycket liten.

Även om Blocker för A24 inte är en nödvändighet, eftersom vissa djur kan vara nyfikna, är det ett 
extra skydd du kan ha för att vara helt säker.

Om du har mycket små husdjur som är fria att vandra i närheten av fällan, rekommenderar vi att du 
lägger till Blocker för A24.

Tillverkad av 100% återvunnen plast.

Trap Mount  Artikelnummer 17008

Att ha en extra Goodnature® Tree Mount gör det lättare att flytta din A24-fälla mellan olika platser.

giftfri

Produkt-, färg- samt tillfälliga sortimentsändringar förbehållna. Vi reserverar oss för tryckfel. V203

Hitta din Goodnature-återförsäljare och se mer på

www.poda.se


