
� Non otravitoare, capcane inodore cu lipici, placi cu

ABORDARE MODERNA - DERATIZAREA NON TOXICA

� Non otravitoare, capcane inodore cu lipici, placi cu

clei, pentru capturarea ferma a sobolanilor, soarecilor

si insectelor

� Ideale pentru folosirea in bucatarii, restaurante,

spitale, resedinte si alte locuri unde folosirea

otravurilor este descurajata sau interzisa

� Lipiciul este formulat si testat in laboratoarele

chimice Bell pentru indeplinirea celor mai exigente

criterii

� Adezivul isi pastreaza proprietatile chiar si la

variatii mari de temperatura

� Prezinta un aspect profesional si sanitar

Adezivul este suficient de  puternic ptr a tine 

un sobolan mare salbatic chiar cu un contact 

mic cu lipiciul

Usor de folosit – scoateti hartia de protectie, 

amplasati in drumul rozatoarelor, aruncati la 

gunoi dupa folosire
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Trapper Glue Boards

• Capcane cu lipici non-toxic pentru a captura șobolani și șoareci

• Tava robusta de plastic cu profil redus, mai ușor pentru rozatoare să se afunde in lipici

• Suficient de puternic pentru a ține un șobolan

• Disponibil: placi ptr șobolani și plăci ptr soareci

• Asezate față-în-față placile sunt usor de amplasat

Trapper Pro Pack

• Pachetul Dispenser Professional contine 12 capcane

• Placi cu lipici sunt gata de utilizare, fără ambalaj de eliminat

• Mânerul pachetului îl face ușor de utilizat in timpul lucrului

• Pachetul se poate resigila, iar placile neutilizate se pastreaza curate

• Placile utilizate pot fi puse înapoi în ambalaj și eliminate atunci când este convenabil

Trapper Tunnel (Plastic)

• Protejează lipiciul de praf și mizerie

• Plasticul robust se fixează bine pe placa cu lipici

• Prelungește puterea de lipire a lipiciului de pe placa

• Menține rozătorul capturat departe de vedere

• Sanitare, cu aspect profesional ideale pentru locatiile selecte

Trapper Tunnel (Carton)

• Tunelul de carton protejează Trapper cu lipici, de praf și mizerie

• Prelungește eficienta capcanelor cu lipici

• Menține rozătorul capturat departe de vedere 

• Ușor de asamblat, prezintă aspect curat, sanitar

ț
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Trapper este marca inregistrata

ț

• Ușor de asamblat, prezintă aspect curat, sanitar

• Urechile de blocare ține placa cu lipici nemiscata

Trapper LTD

• Capcană de carton economica, cu lipici prinde șoareci, gândaci și insecte

• Hârtie ce protejează lipiciul până se folosește capcana

• Utilizați capcana plat sau ptr a mari eficacitatea acoperita

Trapper MAX

• Combinație excelentă de performanță și valoare

• Utilizări multiple, pentru șoareci sau insecte și ca o capcană plata sau acoperite

• Cel mai rapid si simplu sistem de eliberare în comparație cu alte capcane cu lipici

• Suprafață mai mare

Trapper Monitor & Insect Trap

• Capcane și monitoare ptr insecte

• Utilizați pentru a determina focarele, speciile și severitatea infestarii

• Utilizați ca o capcană mare sau separat în trei capcane mai mici

• Adeziv înapoi stick-uri la aproape orice suprafață

• Spațiu pentru data amplasarii și locul de utilizare sau disponibile neimprimate

• Se utilizeaza cu Trapper Roach Momeală cu feromoni pentru atragerea gândacilor


