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LEPOVÉ PASCE
NA HLODAVCE A HMYZ



Lepové pasce na hlodavce a hmyz
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GARDENCOL 135 g

Kód tovaru:  G-111
Formulácia: lepidlo
Použitie:  myši, potkany, hmyz
Aplikácia: natretím na podložku a položením na požadované miesto
Dávkovanie: podľa potreby
Balenie:  1 ks (135 g)
V kartóne: 50 ks

LEPOVÁ PASCA NA HLODAVCE
KARTÓNOVÁ VEĽKÁ

Kód tovaru:  FH-5012
Rozmery:  280 x 135 mm
Formulácia: pripravená lepová pasca na tenkom kartónovom podklade 
Použitie:  myši, potkany, hmyz
Aplikácia: položením na príslušné miesto
Dávkovanie: podľa potreby
Balenie:  2 ks
V kartóne: 72 balení

LEPOVÁ PASCA NA HLODAVCE
KARTÓNOVÁ MALÁ

Kód tovaru:  FH-5013
Rozmery:  215 x 135 mm
Formulácia: pripravená lepová pasca na tenkom kartónovom podklade 
Použitie:  myši, potkany, hmyz
Aplikácia: položením na príslušné miesto
Dávkovanie: podľa potreby
Balenie:  2 ks
V kartóne: 72 balení



Lepové pasce na hlodavce a hmyz
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LEPOVÁ PASCA NA HLODAVCE
DREVENÁ

Kód tovaru:  FH-5015
Rozmery:  250 x 150 x 6 mm
Formulácia: pripravená lepová pasca na drevenom podklade 
Použitie:  myši, potkany, hmyz
Aplikácia: položením na príslušné miesto
Dávkovanie: podľa potreby
Balenie:  2 ks
V kartóne: 36 balení

LEPOVÁ PASCA NA HLODAVCE
KNIŽKA

Kód tovaru:  FH-5018
Rozmery:  193 x 131 mm
Formulácia: pripravená lepová pasca na kartónovom podklade 
Použitie:  myši, potkany, hmyz
Aplikácia: položením na príslušné miesto
Dávkovanie: podľa potreby
Balenie:  1 ks
V kartóne: 72 ks

LEPOVÁ PASCA NA HLODAVCE
KNIŽKA MINI

Kód tovaru:  FH-5018 MINI
Rozmery:  91 x 130 mm
Formulácia: pripravená lepová pasca na kartónovom podklade 
Použitie:  myši
Aplikácia: položením na príslušné miesto
Dávkovanie: podľa potreby
Balenie:  1 ks
V kartóne: 50 ks



Lepové pasce na hlodavce a hmyz
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LEPOVÁ PASCA NA HLODAVCE 
PLASTOVÁ MALÁ

Kód tovaru:  FH-5019
Rozmery:  85 x 115 x 15 mm
Formulácia: pripravená lepová pasca na plastovom podklade 
Použitie:  myši, potkany, hmyz
Aplikácia: položením na príslušné miesto
Dávkovanie: podľa potreby
Balenie:  4 ks
V kartóne: 72 balení

LEPOVÁ PASCA NA HLODAVCE
PLASTOVÁ VANIČKA

Kód tovaru:  FH-5020
Rozmery:  210 x 110 x 15 mm
Formulácia: pripravená lepová pasca na plastovom podklade
Použitie:  myši, potkany, hmyz
Aplikácia: položením na príslušné miesto
Dávkovanie: podľa potreby
Balenie:  2 ks
V kartóne: 72 balení

LEPOVÁ PASCA NA HLODAVCE
PLASTOVÝ TUNEL

Kód tovaru:  FH-5056
Rozmery:  152 x 92 x 35 mm
Formulácia: pripravená lepová pasca - plastový tunel
Použitie:  myši, potkany, hmyz
Aplikácia: položením na príslušné miesto
Dávkovanie: podľa potreby
Balenie:  2 ks
V kartóne: 48 balení



Lepové pasce na hlodavce a hmyz
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LEPOVÁ PODLOŽKA PRE NS
FH 5012 A - PAPIER

Kód tovaru:  FH-5012A
Vhodná pre: ako vložka do deratizačných staničiek
Rozmery:  120 x 75 mm
Použitie:  myši
Aplikácia: vložením do deratizačnej staničky
Materiál:  papier
Balenie:  1 ks
V kartóne: 50 ks

LEPOVÁ PODLOŽKA PRE NS
FH 5012 B - PAPIER

Kód tovaru:  FH-5012B
Vhodná pre: ako vložka do deratizačných staničiek
Rozmery:  130 x 100 mm
Použitie:  myši
Aplikácia: vložením do deratizačnej staničky
Materiál:  papier
Balenie:  1 ks
V kartóne: 50 ks

LEPOVÁ PASCA NA HMYZ
PLASTOVÝ TUNEL

Kód tovaru:  FH-5026
Rozmery:  75 x 63 x 25 mm
Formulácia: pripravená lepová pasca - plastový tunel
Použitie:  hmyz
Aplikácia: položením na príslušné miesto
Dávkovanie: podľa potreby
Balenie:  4 ks
V kartóne: 72 balení





PLAŠIČE A LAPAČE



ELEKTRONICKÝ PLAŠIČ HLODAVCOV

Kód tovaru:  PR-220.1
Napájanie: 230 V / ~ 50 Hz
Spotreba: cca 7 W
Použitie:  myši, potkany, pavúky a mravce
Aplikácia: zapojením do elektrickej siete
Účinnosť:  100 - 120 m²
Balenie:  elektronický prístroj
V kartóne: podľa potreby

ELEKTRONICKÝ PLAŠIČ HLODAVCOV

Kód tovaru:  PR-220.6
Napájanie: 230 V / ~ 50 Hz
Spotreba: cca 9 W
Použitie:  myši, potkany, kuny, lasice, tchory, líšky a iné
Aplikácia: zapojením do elektrickej siete
Účinnosť:  cca 360 m²
Balenie:  elektronický prístroj
V kartóne: podľa potreby

ELEKTRONICKÝ PLAŠIČ HLODAVCOV

Kód tovaru:  PR-500.2
Napájanie: 230 V / ~ 50 Hz
Spotreba: cca 7 W
Použitie:  myši, potkany a netopiere
Aplikácia: zapojením do elektrickej siete
Účinnosť:  cca 160 m²
Balenie:  elektronický prístroj
V kartóne: podľa potreby

ELEKTRONICKÝ PLAŠIČ HLODAVCOV

Kód tovaru:  PR-500.3
Napájanie: 230 V / ~ 50 Hz
Spotreba: cca 7 W
Použitie:  myši, potkany, mravce, pavúky a netopiere
Aplikácia: zapojením do elektrickej siete
Účinnosť:  cca 220 m²
Balenie:  elektronický prístroj
V kartóne: podľa potreby

Plašiče a lapače
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ELEKTRONICKÝ PLAŠIČ VTÁKOV

Efektívny plašič vtákov - využíva prirodzené zvuky predátorov

Kód tovaru:  BR-33
Napájanie: 230 V / ~ 50 Hz / DC 12 V
Spotreba: cca 50 W
Rozmery:  46,7 x 24,5 x 20 cm
Použitie:  holuby, škorce, čajky, vrany a iné
Aplikácia: položením (zavesením) a zapojením do elektrickej 
  siete
Účinnosť:  25 - 30 árov
Balenie:  elektronický prístroj s príslušenstvom
V kartóne: 1 ks

ELEKTRONICKÝ PLAŠIČ KRTOV

Kód tovaru:  KR-7
Napájanie: DC 4,5 V ( 3 x 1,5 V batérie typ D)
Spotreba: batérie vydržia cca 4 - 5 mesiacov (podľa typu 
  batérií a vonkajšej teploty)
Použitie:  krt obyčajný, hraboš poľný
Aplikácia: vložením do pôdy a spustením
Účinnosť:  cca 800 m² (kruh s priemerom 30 - 35 m)
Balenie:  elektronický prístroj bez batérií
V kartóne: 54 ks
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Plašiče a lapače

ELEKTRONICKÝ LAPAČ ŠVÁBOV

Kód tovaru:  CR-22
Napájanie: 230 V / ~ 50 Hz / DC 9 V (200 mA)
Spotreba: 0,1 W v kľude, max. 2 W pri elektrickom výboji
Rozmery:  22 x 16 x 6,5 cm
Použitie:  šváb obyčajný, rus domový
Aplikácia: položením a zapojením do elektrickej siete
Účinnosť:  1 ks / 1 miesto výskytu
Balenie:  elektronický prístroj s príslušenstvom
V kartóne: 24 ks



BIRD FREE® OPTICKÝ GÉL ŠTANDARD

Kód tovaru:  BIRDGEL
Zloženie:  proprietárny gél >89%, potravinárske prísady <11% 
Formulácia: gél v plastovej miske
Použitie:  holuby, čajky, vrany, škorce, vrabce a iné
Aplikácia: upevnením misky pomocou plastového úchytu 
  alebo silikónu
Dávkovanie: 2 - 7 misiek / 1 bežný meter
Balenie:  15 ks pripravených misiek
V kartóne: 20 ks

BIRD FREE® OPTICKÝ GÉL MAGNETICKÝ

Kód tovaru:  BIRDGEL - M
Zloženie:  proprietárny gél >89%, potravinárske prísady <11% 
Formulácia: gél v plastovej miske
Použitie:  holuby, čajky, vrany, škorce, vrabce a iné
Aplikácia: upevnením misky pomocou magnetu
Dávkovanie: 2 - 7 misiek / 1 bežný meter
Balenie:  15 ks pripravených misiek s magnetom
V kartóne: 20 ks

PLASTOVÝ ÚCHYT NA BIRD FREE® 
OPTICKÝ GÉL ŠTANDARD

Kód tovaru:  BIRDUCH
Vhodný pre: upevnenie misiek BIRD FREE® GÉL štandard
Formulácia: plast
Použitie:  holuby, čajky, vrany, škorce, vrabce a iné
Aplikácia: pripevnením na príslušné miesto
Dávkovanie: 2 - 7 misiek / 1 bežný meter
Balenie:  15 ks
V kartóne: podľa potreby

BYE BIRDS GÉL

Kód tovaru:  BYEBIRDS
Zloženie:  prírodné ingrediencie (mäta, mätový olej, 
  levanduľový olej)
Formulácia: gél v plastovej miske
Použitie:  všetky druhy vtákov
Aplikácia: upevnenie pomocou silikónu
Dávkovanie: každých 10 - 30 cm podľa potreby
Balenie:  32 ks pripravených misiek
V kartóne: podľa potreby

Plašiče a lapače
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Bližšie informácie:

HORSE FLY TRAP

Kód tovaru:   H-TRAP
Spôsob účinku: aktivácia slnečným žiarením - na báze tepla
Rozmery:   šírka 1,2 m, výška 2,2 m
Použitie:   komár tigrovaný, bodavka stajňová, ovad 
   hovädzí a podobne.
Aplikácia:  poskladaním a umiestnením na miesto výskytu
Dávkovanie:  1 ks / cca 5 koní
Balenie:   1 ks
V kartóne:  1 ks

Plašiče a lapače
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Lapač bodavého hmyzu H-trap 

- je šikovne navrhnutý tak, aby využil prirodzené správanie hmyzu a nalákal ho do pasce. 
Bráni znižovaniu úžitkovosti dobytka a zároveň neobťažuje dobytok pri pasení.

Jednou z vlastností v správaní sa väčšiny bodavého hmyzu 
je infračervené videnie obetí a schopnosť vertikálneho letu. 

Bodavý hmyz vidí Lapač hmyzu H-trap ako veľké zviera, 
alebo zadok zvieraťa a prilieta naň prilákaný teplotou lapača,
ktorá je vyššia ako teplota zvierat.
 

Po neúspešnom pokuse bodnúť obeť hmyz odlieta zvisle nahor, 
čo spôsobuje chytenie bodavého hmyzu do zbernej nádoby. 

Miesto použitia: konské stajne, súkromné stajne, farmy pre dobytok, lúky, záhradné a vodné parky, golfové ihriská a podobne.

Výhody Lapača hmyzu H-trap:
-  používa sa iba mydlová voda
-  veľmi efektívny - až 95% zníženie populácie bodavého hmyzu
-  oceľová konštrukcia potiahnutá ochranou proti korózii a poveternostným vplyvom 
-  šetrný k životnému prostrediu

NOVINKANOVINKANOVINKANOVINKA

NOVINKANOVINKANOVINKANOVINKA



SMARTWAY - DROSOPHILA

Kód tovaru:  SMART-01
Zloženie:  prírodné potravinárske ingrediencie
Formulácia: tekutý roztok
Použitie:  ovocná muška, vínna muška (drosophila)
Aplikácia: naliatím do pasce a položením
Dávkovanie: podľa potreby
Balenie:  1 ks jednorázová pasca + 1 ks náplň
V kartóne: 12 ks

SMARTWAY - PROFI

Kód tovaru:  SMART-02
Zloženie:  prírodné potravinárske ingrediencie
Formulácia: plastová pasca + tekutý roztok
Použitie:  ovocná muška, vínna muška (drosophila)
Aplikácia: naliatím do pasce a zavesením (položením)
Dávkovanie: 25 - 30 m²
Balenie:  1 ks pasca + 1 ks 200 ml náplň
V kartóne: 6 ks

SMARTWAY - PROFI NÁHRADNÁ NÁPLŇ

Kód tovaru:  SMART-03
Zloženie:  prírodné potravinárske ingrediencie
Formulácia: tekutý roztok
Použitie:  ovocná muška, vínna muška (drosophila)
Aplikácia: naliatím do pasce
Dávkovanie: 25 - 30 m²
Balenie:  1 ks (200 ml)
V kartóne: 10 ks

Plašiče a lapače
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WASP & FLY TRAP

Kód tovaru:  WASP-01
Zloženie:  prírodné potravinárske ingrediencie
Formulácia: plastová pasca + tekutý roztok
Použitie:  osa útočná, sršeň obyčajný, mucha domová
Aplikácia: naliatím do pasce a zavesením (položením)
Dávkovanie: 800 m²
Balenie:  1 ks pasca + 400 ml náplň
V kartóne: 12 ks

WASP & FLY TRAP NÁHRADNÁ NÁPLŇ

Kód tovaru:  WASP-02
Zloženie:  prírodné potravinárske ingrediencie
Formulácia: tekutý roztok
Použitie:  osa útočná, sršeň obyčajný, mucha domová
Aplikácia: naliatím do pasce
Dávkovanie: 800 m²
Balenie:  1 ks (400 ml)
V kartóne: 10 ks

PLASTOVÝ LAPAČ NA MUCHY FLY CATCHER

Kód tovaru:  200.022
Zloženie:  prírodné potravinárske ingrediencie
Formulácia: plastový lapač (pasca) + práškový atraktant
Použitie:  mucha domáca a iné
Aplikácia: vložením atraktantu do pasce a zavesením 
  (položením)
Dávkovanie: umiestnením 5 - 15 metrov od obydlia, vydrží
  6 - 8 týždňov (podľa hustoty zamorenia)
Balenie:  1 ks pasca + 50 g atraktant
V kartóne: 24 ks

PRÍRODNÝ ATRAKTANT NA MUCHY FLY CATCHER

Kód tovaru:  200.07
Zloženie:  prírodné potravinárske ingrediencie
Formulácia: prášok
Použitie:  mucha domáca a iné
Aplikácia: vložením atraktantu do pasce
Dávkovanie: umiestnením 5 - 15 metrov od obydlia, vydrží
  6 - 8 týždňov (podľa hustoty zamorenia)
Balenie:  1ks (50 g)
V kartóne: 100 ks

Plašiče a lapače
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ODCHYTOVÉ PASCE -
ŽIVOLOVKY
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Odchytové pasce - živolovky

100 cm

17 cm

2
3

 cm

120 cm

24 cm

27 cm

ODCHYTOVÁ PASCA - TYP A

Kód tovaru:  TYP A
Rozmery:  63 x 15 x 20 cm
Použitie:  lasice, tchory, potkany, krysy
Aplikácia: vložením návnady a položením na miesto výskytu
Materiál:  trigalvanizované pletivo - oko 17 x 17 mm, 
  drôt 2,05 mm
Balenie:  1 ks
V kartóne: 1 ks

ODCHYTOVÁ PASCA - TYP B

Kód tovaru:  TYP B
Rozmery:  100 x 17 x 23 cm
Použitie:  kuny, lasice, tchory, túlavé mačky, potkany
Aplikácia: vložením návnady a položením na miesto výskytu
Materiál:  trigalvanizované pletivo - oko 17 x 17 mm, 
  drôt 2,05 mm
Balenie:  1 ks
V kartóne: 1 ks

ODCHYTOVÁ PASCA - TYP C

Kód tovaru:  TYP C
Rozmery:  120 x 24 x 27 cm
Použitie:  kuny, lasice, tchory, (pasca na živú návnadu)
Aplikácia: vložením návnady a položením na miesto výskytu
Materiál:  trigalvanizované pletivo - oko 17 x 17 mm, 
  drôt 2,05 mm
Balenie:  1 ks
V kartóne: 1 ks

ODCHYTOVÁ PASCA TYP A1

Kód tovaru:  TYP A1
Rozmery:  50 x 15 x 15 cm
Použitie:  potkany, poľné škrečky
Aplikácia: vložením návnady a položením na miesto výskytu
Materiál:  trigalvanizované pletivo - oko 17 x 17 mm, 
  drôt 2,05 mm
Balenie:  1 ks
V kartóne: 1 ks

50 cm

15 cm

15 cm

63 cm

15 cm
15 cm

20 cm
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Odchytové pasce - živolovky

150 cm

30 cm

40 cm
ODCHYTOVÁ PASCA - TYP E

Kód tovaru:  TYP E
Rozmery:  150 x 30 x 40 cm
Použitie:  líšky, jazvece, túlavé mačky a psy
Aplikácia: vložením návnady a položením na miesto výskytu
Materiál:  trigalvanizované pletivo - oko 50 x 50 mm, 
  drôt 4,0 mm
Balenie:  1 ks
V kartóne: 1 ks

73 cm

15 cm20 cm

ODCHYTOVÁ PASCA - TYP F

Kód tovaru:  TYP F
Rozmery:  73 x 15 x 20 cm
Použitie:  potkany, lasice, tchory
Aplikácia: vložením návnady a položením na miesto výskytu
Materiál:  trigalvanizované pletivo - oko 17 x 17 mm, 
  drôt 2,05 mm
Balenie:  1 ks
V kartóne: 1 ks

83 cm

15 cm

2
0

 cm

ODCHYTOVÁ PASCA - TYP G

Kód tovaru:  TYP G
Rozmery:  83 x 15 x 20 cm
Použitie:  potkany, lasice, tchory
Aplikácia: vložením návnady a položením na miesto výskytu
Materiál:  trigalvanizované pletivo - oko 17 x 17 mm, 
  drôt 2,05 mm
Balenie:  1 ks
V kartóne: 1 ks

ODCHYTOVÁ PASCA - TYP D

Kód tovaru:  TYP D
Rozmery:  120 x 24 x 27 cm
Použitie:  potkany, lasice, kuny, tchory, túlavé mačky a psy,
  mladé líšky
Aplikácia: vložením návnady a položením na miesto výskytu
Materiál:  trigalvanizované pletivo - oko 17 x 17 mm, 
  drôt 2,05 mm
Balenie:  1 ks
V kartóne: 1 ks

120 cm

24 cm27 cm
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Odchytové pasce - živolovky

ŽIVOLOVNÁ PASCA NA MYŠI M1

Kód tovaru:  M1
Rozmery:  26,5 x 16 x 5,4 cm
Použitie:  myši
Aplikácia: vložením návnady a položením na miesto výskytu
Materiál:  nerez
Balenie:  1 ks
V kartóne: 12 ks

26,5 cm

16 cm

5,
4 

cm

ŽIVOLOVNÁ PASCA NA MYŠI M2

Kód tovaru:  M2
Rozmery:  26,5 x 18,7 x 17,8 x 5,2 cm
Použitie:  myši
Aplikácia: vložením návnady a položením na miesto výskytu
Materiál:  nerez
Balenie:  1 ks
V kartóne: 16 ks

26,5 cm

17,8 cm 18,7 cm

5
,2

 c
m

ŽIVOLOVNÁ PASCA NA MYŠI M3

Kód tovaru:  M3
Rozmery:  25,2 x 5,6 x 5,4 cm
Použitie:  myši
Aplikácia: vložením návnady a položením na miesto výskytu
Materiál:  nerez
Balenie:  1 ks
V kartóne: 12 ks

25,2 cm

5,6 cm

5
,4

 c
m
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Odchytové pasce - živolovky

ŽIVOLOVNÁ PASCA NA MYŠI M4

Kód tovaru:  M4
Rozmery:  25 x 7 x 5,7 cm
Použitie:  myši
Aplikácia: vložením návnady a položením na miesto výskytu
Materiál:  nerez
Balenie:  1 ks
V kartóne: 12 ks

25 cm

7 cm

5
,7

 c
m

LAPAČ KRTOV SOLTAS

Kód tovaru:  SOLTAS
Rozmery:  priemer 5 cm, dĺžka 20 cm
Materiál:  plast / kov
Použitie:  krt obyčajný
Aplikácia: umiestnením do diery krta
Balenie:  1 ks
V kartóne: 100 ks

5 cm

20
 c

m
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Insekticídy

Špeciálna receptúra na citlivé miesta

Aktívna účinná látka a receptúra s nízkou úrovňou dráždenia
               Nízka toxicita pri použití a kontakte s pokožkou

Rýchly účinok a dlhodobé pôsobenie (až 3 mesiace)
Alternatíva pre prípady rezistencie na štandardné pyretroidy
Sila koncentrátu v kombinácii s neagresívnou receptúrou

Emulgovateľný kvapalný koncentrát

verejné potravinárske, hospodárske a skladovacie priestory
objekty živočíšnej výroby, útulky a iné priestory pre zvieratá
priestory skladovania a likvidácie odpadov

Oblasť použitia:

špeciálne vyvinutý proti plošticiam

Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.



NOVINKA

TETRACIP ZAPI

Kód tovaru:  TTR-1000
Účinná látka: cypermethrin 80 g/kg, tetramethrin 10 g/kg,
  pipenoryl butoxide 150 g/kg
Formulácia: kvapalný koncentrát
Použitie:  muchy, komáre, mravce, šváby
Aplikácia: postrekom
Dávkovanie: 25 - 150 ml / 5 lit. vody / 75 m²
Balenie:  1 liter
V kartóne: 18 ks

TATOR

Kód tovaru:  TAT-1000
Účinná látka: cypermethrin 100 g/kg, tetramethrin 20 g/kg, pipenoryl butoxide 150 g/kg
Formulácia: kvapalný koncentrát
Použitie:  muchy, komáre, šváby
Aplikácia: postrekom, ULV aplikáciou, fogovaním
Dávkovanie: postrek: 25 - 150 ml / 5 lit. vody
  ULV aplikácia: 500 ml / 10 lit. vody / 2500 m³, alebo 1000 m²
  FOG:  interiér 40 ml / 1 l solventu / 2100 m³
    exteriér 60 ml / 1,5 l solventu / 1 ha
Balenie:  1 liter
V kartóne: 12 ks

PHOBI DOSE

Kód tovaru:  DOSE
Účinná látka: imiprothrin 100 g/l, cyphenothrin 150 g/l
Formulácia: kvapalný koncentrát
Použitie:  mravce, šváby, blchy, ploštice, komáre
Aplikácia: postrekom, ULV aplikáciou, fogovaním
Dávkovanie: 50 ml / 5 lit. vody / 100 m²
  25 ml / 2,5 lit. vlažnej vody / 300 m³
Balenie:  500 ml
V kartóne: 4 ks

FENOX

Kód tovaru:  FENOX
Účinná látka: etofenprox 300 g/l
Formulácia: kvapalný koncentrát
Použitie:  komáre, muchy, šváby, mravce, blchy, ploštice,roztoče,
  lesák skladištný, zrniar ryžový, plocháč skladový a iné
Aplikácia: postrekom, ULV aplikáciou, fogovaním
Dávkovanie: postrek: 50 ml / 5 lit vody, ošetrenie 100m²
  priestorová aplikácia ULV, termofog: 50 ml / 1000 m³ - komáre;
  400 ml / 1000 m³- šváby; 200 ml / 1000 m³ - ostatný hmyz
  maximálna dávka pre použitie s termofogom: 25% roztok
Balenie:  500 ml
V kartóne: 4 ks
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SINTRINA PLUS

Kód tovaru:  SINT
Účinná látka: permethrin 50 g/kg, tetramethrin 10 g/kg,
  pipenoryl butoxide 50 g/kg
Formulácia: kvapalný koncentrát
Použitie:  muchy
Aplikácia: postrekom, fogovaním
Dávkovanie: 25 - 200 ml / 10 lit. vody / 100 - 150 m²
Balenie:  1 liter
V kartóne: 6 ks

CYPERBASE

Kód tovaru:  CYPERB
Účinná látka: cypermethrin 80 g/kg, tetramethrin 10 g/kg,
  pipenoryl butoxide 48,5 g/kg
Formulácia: kvapalný koncentrát
Použitie:  komáre, muchy, šváby, rojaci sa hmyz
Aplikácia: postrekom, ULV aplikáciou
Dávkovanie: postrek: 100 - 200 ml / 10 lit. vody - 100 - 150 m²
  ULV aplikácia: 50 ml / 1liter vody / 2500m³
Balenie:  1 liter
V kartóne: 6 ks

ROTRYN 50

Kód tovaru:  ROT-01
Účinná látka: cypermethrin 50 g/kg
Formulácia: kvapalný koncentrát
Použitie:  komáre, muchy
Aplikácia: postrekom, fogovaním
Dávkovanie: postrek: 50 - 200 ml / 10 lit. vody / 100 - 200 m²
  fogovanie: komár: 35 - 75 ml / hektár
    ostatný hmyz: 30 - 60 ml / 1000 m³
Balenie:  1 liter
V kartóne: 6 ks

ROTRYN 50

Kód tovaru:  ROT-03
Účinná látka: cypermethrin 50 g/kg
Formulácia: kvapalný koncentrát
Použitie:  komáre, muchy
Aplikácia: postrekom, fogovaním
Dávkovanie: postrek: 50 - 200 ml / 10 lit. vody / 100 - 200 m²
  fogovanie: komár: 35 - 75 ml / hektár
    ostatný hmyz: 30 - 60 ml / 1000 m³
Balenie:  10 litrov
V kartóne: podľa potreby
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AGITA 10 WG

Kód tovaru:  AG-400
Účinná látka: thiamethoxam 100 g/kg, Z-9 tricosene 0,5 g/kg
Formulácia: granulát
Dĺžka účinku: 6 týždňov
Použitie:  mucha domáca
Aplikácia: náterom
Dávkovanie: 400g postačuje na ošetrenie budovy o ploche: 
  podlahová plocha - 160 m² / stena a strop 320 - 480m²
Balenie:  400 g
V kartóne: 18 ks

TWENTY 1 WP

Kód tovaru:  ONE
Účinná látka: azamethiphos 100 g/kg
Formulácia: prášok na zriedenie
Dĺžka účinku: 6 týždňov
Použitie:  mucha domáca
Aplikácia:  postrekom, náterom, alebo náterom na žlté panely
Dávkovanie: na 100 m² podlahovej plochy budovy (200 - 300 m² stena a strop)
  postrek: 250 g / 2 lit. vody; náter: 250 g / 250 ml vody
  náter na žlté panely: 250 g / 80 ml vody
Balenie:  500 g
V kartóne: 12 ks

SHEILA RB1

Kód tovaru:  SHEILA
Účinná látka: azamethiphos 10 g/kg
Formulácia: granulát
Použitie:  mucha domáca
Aplikácia: posypom na podnos
Dávkovanie: 200 g / 100 m² plochy
Balenie:  200g
V kartóne: 12 ks
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DOBOL FUMIGATOR 100 g

Kód tovaru:  DF-100
Účinná látka: cyphenothrin 72 g/kg
Formulácia: vodou aktivovaný fumigant (dymovnica)
Použitie:  lezúci a lietajúci hmyz
Aplikácia: položením a aktivovaním
Dávkovanie: lezúci hmyz a prachové roztoče: 500 - 700 m³
  lietajúci hmyz: 1250 - 1700 m³
Balenie:  100 g
V kartóne: 6 ks

ACTELLIC SMOKE GENERATOR No. 20

Insek�cíd vo forme dymovnice určený na dezinsekciu 

v prázdnych skladoch pred naskladnením obilnín na likvidáciu 

skladištných škodcov.

• rýchly účinok

• ľahká aplikácia

• nepoškodzuje nylon a polyetylén

• nespôsobuje koróziu mosadze, nerezu a hliníka

Kód tovaru:  ACT
Účinná látka: pirimifos-methyl 225 g/kg
Formulácia: fumigant (dymovnica)
Použitie:  skladištní škodcovia v prázdnych skladoch
Aplikácia: položením a zapálením
Dávkovanie: 1 dymovnica / 570 m³
Balenie:  90g (dymovnica + zápalné prskavky)
V kartóne: 24 ks

30

Insekticídy

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov.

DOBOL FUMIGATOR 20g

Kód tovaru:  DF-20
Účinná látka: cyphenothrin 72 g/kg
Formulácia: vodou aktivovaný fumigant (dymovnica)
Použitie:  lezúci a lietajúci hmyz
Aplikácia: položením a aktivovaním
Dávkovanie: LEZÚCI HMYZ A PRACHOVÉ ROZTOČE:
  plocha: 45 - 55 m² objem: 110 - 140 m³
  LIETAJÚCI HMYZ:
  plocha: 100 - 135 m² objem: 200 - 250 m³
Balenie:  20 g
V kartóne: 30 ks
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PEST MASTER 2MG

Kód tovaru:  PM-2MG
Účinná látka: acetamiprid 2 g/kg
Formulácia: mikrogranulát
Použitie:  všetky druhy mravcov
Aplikácia: postrekom, zálievkou, posypom
Dávkovanie: postrek: 100 g / 1 lit. vody / 5 m²
  zálievka: 20 g / 1 lit. vody / 1 m²
  posyp: 20 g / m²
Balenie:  300 g
V kartóne: 12 ks

DOBOL GEL PRO

Kód tovaru:  DG-30
Účinná látka: acetamiprid 20 g/kg
Formulácia: gél
Použitie:  šváby, rusy
Aplikácia: kvapkami gélu
Dávkovanie: 1 - 6 kvapiek / 1 m²
  1 kvapka = 0,1 g
Balenie:  1 ks (30 g)
V kartóne: 6 ks
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Insekticídy

AQUATAIN AMF 250 ml

Tekutý silikónový produkt, ktorý sa ľahko aplikuje do oblastí 
stagnujúcich a stojatých vôd.

Na vodnej hladine vytvorí tenký silikónový film, ktorý pôsobí ako 
fyzikálno-mechanická bariéra pre kontrolu lariev komárov, bráni 
dýchaniu lariev a kukiel a zároveň bráni samičkám komárov vkladať 
vajíčka do vody.

Účinný na všetky druhy komárov.

Vhodný pre:
- jazerá a záhradné jazierka, rybníky, polia po záplavách, bariny, 
kanalizácie, odvodňovacie kanály, vodné nádrže, sudy a vedrá 
s dažďovou vodou, septiky, pneumatiky, odkvapy, a pod..

Kód tovaru:  AQUATAIN3
Zloženie : 100g prípravku obsahuje:
  Polydimethylsiloxan (PMDS silikón): 89,00 g
  interné prísady a pomocné látky: 11,00 g 
Formulácia: kvapalina
Použitie:  komár
Aplikácia: naliatím (kvapkaním)
Dávkovanie: 1 ml / 1 m²
Balenie:  250 ml
V kartóne: 24 ks

NOVINKANOVINKANOVINKANOVINKA
MECHANICKÁ

BARIÉRA PROTI
KOMÁROM

•  Jednoduchá aplikácia
•  Efektívny účinok až 4 týždne
•  Je možné použiť v dosahu 
   vodných rastlín a živočíchov
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MONITOROVACIE
SYSTÉMY
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Monitorovacie systémy

MONITOROVACÍ SYSTÉM BB ALERT
prak�cký monitoring výskytu ploš�c

Skladá sa z 3 čas�:

BB Alert Ac�ve 
BB Alert Ak�vátor
BB Alert Passive

BB Alert Active a BB Alert Aktivátor:

BB Alert Active v kombinácii s BB Alert Aktivátorom aktívne priťahuje ploštice. Táto kombinácia 
slúži na okamžitý a presnejší monitoring výskytu ploštíc pred a po vykonaní dezinsekcie.
Vložením BB Alert Aktivátora do BB Alert Active vznikne imitácia žijúceho cicavca. V tomto 
prípade sú okolo BB Alert Aktivátora umiestnené hroty, ktoré napodobňujú chĺpky cicavcov.

BB ALERT Active:

Jeho súčasťou je lepidlo, na ktoré sa hmyz prichytí. Výskyt ploštíc zistíte vizuálnou kontrolou
lepidla.

BB Alert Aktivátor:

Imituje telesnú teplotu a dych cicavcov.  Je určený na používanie výhradne v kombinácii
s BB Alert Active. Okamžite po odbalení začína produkovať teplo a vlhkosť, pôsobí maximálne
24 hodín.

BB Alert Passive:

Umožňuje prak�cké a nepretržité monitorovanie výskytu ploš�c po dobu 12 mesiacov. Výskyt
ploš�c zis�te vizuálnou kontrolou bielych okrajov BB Alert Passive. Ploš�ce zanechávajú na bielom
okraji čierne značky. Jeho súčasťou je kalendár na záznam výskytu ploš�c.



BB ALERT ACTIVE

Kód tovaru:   BB-ALERT2
Spôsob účinku: imitácia ľudského dychu
Formulácia:  lepová pasca a tepelný aktivátor
Použitie:   ploštica posteľná
Aplikácia:  aktivovaním, vložením do pasce a položením
Dávkovanie:  1 ks / 1 miesto výskytu
Balenie:   1 ks pasca + 1 bal (2ks) aktivátor
V kartóne:  12 ks

BB ALERT ACTIVE + 1 PÁR BB ALERT AKTIVÁTOR ZADARMO

BB ALERT AKTIVÁTOR

Kód tovaru:   BB-ALERT1
Spôsob účinku: imitácia ľudského dychu
Formulácia:  tepelný aktivátor
Použitie:   ploštica posteľná
Aplikácia:  aktivovaním a vložením do pasce
Dávkovanie:  1 ks / 1 miesto výskytu
Balenie:   2 ks aktivátor
V kartóne:  12 ks

BB ALERT PASSIVE

Kód tovaru:   BB-ALERT3
Spôsob účinku: imitácia prirodzeného úkrytu
Formulácia:  lepová pasca
Použitie:   ploštica posteľná
Aplikácia:  položením pasce
Dávkovanie:  1 ks / 1 miesto výskytu
Balenie:   1 ks pasca
V kartóne:  12 ks
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MONITORING





FOSFID HLINITÝ



Fosfid hlinitý

tableta      peleta    tableta z tuby

   3g            0,6g          3g

QUICKPHOS 56 GETABLETY / PELETY 

Fosfid hlinitý vo forme tabliet alebo peliet sa používa
proti bežným škodcom v obilí, osive, semenách, ryži,
silách, skladoch a ďalších uzatvorených priestoroch.

skladištní škodcovia, krt, hryzec vodnýPoužitie: 

 fosfid hlinitý 560 g/kgÚčinná látka:
 tablety / pelety / tablety v tubeFormulácia:

 automatickým dávkovačom, alebo manuálneAplikácia:
Dávkovanie: 1 kg / cca 66 - 83 ton obilia

Balenie: 
tablety: hliníková flaša 1 kg ( 21 ks / kartón)
pelety: hliníková flaša 1 kg ( 21 ks / kartón)
tablety v tube: hliníková plechovka 960 g ( 12 ks / kartón)

TABLETY / PELETY / TABLETY Z TUBY:

tableta         peleta      tableta z tuby

   3g               0,6g               3g

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov.

QUICKPHOS TABLETS / PELLETS 56 GE
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QUICKPHOS PELLETS 56 GE

Kód tovaru:  QUICK-P
Účinná látka: fosfid hlinitý 560 g/kg
Formulácia: pelety 0,6 g
Použitie:  skladištní škodcovia, hryzec vodný, krt
Aplikácia: automatickým dávkovačom, alebo manuálne
Dávkovanie: skladištní škodcovia: 20 - 25 ks / 1 m³ alebo 1 t (66 - 83 ton komodity)
  krt / hryzec: 5 - 10 ks / nora
Balenie:  1 kg
V kartóne: 21 ks

QUICKPHOS TABLETS 56 GE

Kód tovaru:  QUICK-T
Účinná látka: fosfid hlinitý 560 g/kg
Formulácia: tablety 3 g
Použitie:  skladištní škodcovia, hryzec vodný, krt
Aplikácia: automatickým dávkovačom, alebo manuálne
Dávkovanie: skladištní škodcovia: 4 - 5 ks / 1 m³ alebo 1 t (66 - 83 ton komodity)
  krt / hryzec: 2 ks / nora
Balenie:  1 kg
V kartóne: 21 ks

QUICKPHOS TABLETS 56 GE - TUBY

KKód tovaru:  QUICK-U
Účinná látka: fosfid hlinitý 560 g/kg
Formulácia: tablety 3 g
Použitie:  skladištní škodcovia, hryzec vodný, krt
Aplikácia: automatickým dávkovačom, alebo manuálne
Dávkovanie: skladištní škodcovia: 4 - 5 ks / 1 m³ alebo 1 t (66 - 83 ton komodity)
  krt / hryzec: 2 ks / nora
Balenie:  60 g (1 tuba) / 960 g plechovka (16 túb)
V kartóne: 12 ks (11,52 kg)
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RODENTICÍDY
A KONCENTRÁTY



GARDENTOP® PASTA

Kód tovaru:  GT-P
Účinná látka: bromadiolone 50 mg/kg
Formulácia: mäkká pasta v papierových sáčkoch
Použitie:  myši, potkany
Aplikácia: položením (do deratizačnej staničky)
Dávkovanie: cca 50 - 100 g / 150 m²
Balenie:  15 kg ( 2 x 7,5 kg)
Na palete: 420 kg

GARDENTOP® BB VOSKOVÉ BLOKY 20g

Kód tovaru:  GT-01
Účinná látka: bromadiolone 50 mg/kg
Formulácia: malé voskové bloky - 20g
Použitie:  myši, potkany
Aplikácia: položením (do deratizačnej staničky)
Dávkovanie: cca 50 - 100 g / 150 m²
Balenie:  10 kg
Na palete: 560 kg

GARDENTOP® BB VOSKOVÉ BLOKY 100g

Kód tovaru:  GT-02
Účinná látka: bromadiolone 50 mg/kg
Formulácia: veľké voskové bloky s háčikom - 100g
Použitie:  myši, potkany
Aplikácia: položením (do deratizačnej staničky)
Dávkovanie: cca 50 - 100 g / 150 m²
Balenie:  10 kg
Na palete: 560 kg

GARDENTOP® GB GRANULE

Kód tovaru:  GT-G
Účinná látka: bromadiolone 50 mg/kg
Formulácia: granule (pelety)
Použitie:  myši, potkany
Aplikácia: položením (do deratizačnej staničky)
Dávkovanie: cca 50 - 100 g / 150 m²
Balenie:  25 kg
Na palete: 500 kg
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BRODITOP® GB GRANULE

Kód tovaru:  BRODITG
Účinná látka: brodifacoum 50 mg/kg
Formulácia: granule (pelety)
Použitie:  myši, potkany
Aplikácia: položením (do deratizačnej staničky)
Dávkovanie: cca 50 - 100 g / 150 m²
Balenie:  25 kg 
Na palete: 500 kg

BRODITOP® PASTA

Kód tovaru:  BRODITS
Účinná látka: brodifacoum 50 mg/kg
Formulácia: mäkká pasta v papierových sáčkoch
Použitie:  myši, potkany
Aplikácia: položením (do deratizačnej staničky)
Dávkovanie: cca 50 - 100 g / 150 m²
Balenie:  15 kg
Na palete: 720 kg

MUSKIL® PASTA

Kód tovaru:  MUSKP
Účinná látka: bromadiolone 25 mg/kg; difenacoum 25 mg/kg
Formulácia: mäkká pasta v papierových sáčkoch
Použitie:  myši, potkany
Aplikácia: položením (do deratizačnej staničky)
Dávkovanie: cca 50 - 100 g / 150 m²
Balenie:  15 kg
Na palete: 420 kg
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Rodenticídy a koncentráty

BROMADIOLÓN KONCENTRÁT 0,25% - 1kg

Kód tovaru:  BROD1
Účinná látka: bromadiolone 2,5 g/kg (0,25%)
  denatonium benzoate 0,5g/kg (0,05%)
Formulácia: kvapalný koncentrát
Použitie:  koncentrát na výrobu antikoagulačného rodenticídu
Aplikácia: zmiešaním s vopred pripravenou zmesou
Dávkovanie: 1 kg koncentrátu / 49 kg zmesi na výrobu rodenticídu 
  s obsahom účinnej látky 0,005% (50 mg/kg)
Balenie:  1 kg
V kartóne: podľa potreby

BROMADIOLÓN KONCENTRÁT 0,25% - 5kg

Kód tovaru:  BROD
Účinná látka: bromadiolone 2,5 g/kg (0,25%)
  denatonium benzoate 0,5g/kg (0,05%)
Formulácia: kvapalný koncentrát
Použitie:  koncentrát na výrobu antikoagulačného rodenticídu
Aplikácia: zmiešaním s vopred pripravenou zmesou
Dávkovanie: 1 kg koncentrátu / 49 kg zmesi na výrobu rodenticídu 
  s obsahom účinnej látky 0,005% (50 mg/kg)
Balenie:  5 kg
V kartóne: 4 ks



BRODIFAKUM KONCENTRÁT 0,25% - 25kg

Kód tovaru:  BROF
Účinná látka: brodifacoum 2,5 g/kg (0,25%)
  denatonium benzoate 0,5g/kg (0,05%)
Formulácia: kvapalný koncentrát
Použitie:  koncentrát na výrobu antikoagulačného rodenticídu
Aplikácia: zmiešaním s vopred pripravenou zmesou
Dávkovanie: 1 kg koncentrátu / 49 kg zmesi na výrobu rodenticídu 
  s obsahom účinnej látky 0,005% (50 mg/kg)
Balenie:  25 kg

BRODIFAKUM KONCENTRÁT 0,25% - 1kg

Kód tovaru:  BROF1
Účinná látka: brodifacoum 2,5 g/kg (0,25%)
  denatonium benzoate 0,5g/kg (0,05%)
Formulácia: kvapalný koncentrát
Použitie:  koncentrát na výrobu antikoagulačného rodenticídu
Aplikácia: zmiešaním s vopred pripravenou zmesou
Dávkovanie: 1 kg koncentrátu / 49 kg zmesi na výrobu rodenticídu 
  s obsahom účinnej látky 0,005% (50 mg/kg)
Balenie:  1 kg
V kartóne: podľa potreby

45

Rodenticídy a koncentráty





MECHANICKÉ PASCE



2048

Mechanické pasce

PASCA NA MYŠI DREVENÁ - BUK

Kód tovaru:  PM-BUK
Rozmery:  4,5 x 10 cm
Materiál:  drevo / kov
Použitie:  myši
Aplikácia: natiahnutím a položením na miesto možného 
  výskytu hlodavcov
Balenie:  1 ks
V kartóne: 50 ks

PASCA NA MYŠI - KOVOVÁ

Kód tovaru:  PM-KOV
Rozmery:  8,3 x 4,2 cm
Materiál:  kov
Použitie:  myši
Aplikácia: natiahnutím a položením na miesto možného 
  výskytu hlodavcov
Balenie:  1 ks
V kartóne: 20 ks



PASCA NA POTKANY - POZINKOVANÁ

Kód tovaru:  PP-ZINK
Rozmery:  17 x 9 cm
Materiál:  pozinkovaný kov
Použitie:  potkany
Aplikácia: natiahnutím a položením na miesto možného 
  výskytu hlodavcov
Balenie:  1 ks
V kartóne: 15 ks

PASCA NA KRTOV - POZINKOVANÁ

Kód tovaru:  PKRT-ZINK
Rozmery:  19,5 x 8,3 cm
Materiál:  pozinkovaný kov
Použitie:  krty, hraboše
Aplikácia: natiahnutím a položením na miesto možného 
  výskytu hlodavcov
Balenie:  1 ks
V kartóne: podľa potreby
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NÁSTRAHOVÉ STANIČKY



ALPHA 240 x 115 x 100 mm � � � � �

BETA 230 x 190 x 95 mm � � � � �

BORA 330 x 250 x 155 mm � � � � � �

FIRST
375 x 

priemer 100
mm

� � � � �

PETI 130 x 100 x 40 mm � � �

JEDNODUCHÁ 180 x 130 x 95 mm � � � �

ŠPECIÁLNA 350 x 280 x 90 mm � � � � � � �

MOUSE BOX
MICRO

96 x 60 x 31 mm � �

MOUSE BOX
BLACK / TRANSP.

150 x 120 x 60 mm � � �

RAT BOX
BLACK / TRANSP.

270 x 170 x 120 mm � � � � �

ERIS 170 x 70 x 50 mm � � �

(12 x 7,5 cm) (13 x 10 cm)
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Lep. podložka



190 mm

95 m
m

23
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DERATIZAČNÁ STANIČKA ALPHA

Kód tovaru:  ALPHA
Vhodná pre: Gardentop, Broditop, Muskil, lep. podložka FH 5012A
Rozmery:  240 x 115 x 100 mm
Použitie:  myši, potkany
Aplikácia: naplnením, uzamknutím a položením
Materiál:  plast
Balenie:  1 ks
V kartóne: 24 ks

DERATIZAČNÁ STANIČKA BETA

Kód tovaru:  BETA
Vhodná pre: Gardentop, Broditop, Muskil a iné
Rozmery:  230 x 190 x 95 mm
Použitie:  myši, potkany
Aplikácia: naplnením, uzamknutím a položením
  (pripevnením na stenu)
Materiál:  plast
Balenie:  1 ks
V kartóne: 20 ks

240 m
m

100 m
m

115 mm
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250 mm

330 m
m
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DERATIZAČNÁ STANIČKA BORA

Kód tovaru:  BORA
Vhodná pre: Gardentop, Broditop, Muskil, lep. podložka FH 5012A
Rozmery:  330 x 250 x 155 mm
Použitie:  myši, potkany
Aplikácia: naplnením, uzamknutím a položením
  (pripevnením na stenu)
Materiál:  plast
Balenie:  1 ks
V kartóne: 8 ks

Nástrahové staničky
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DERATIZAČNÁ STANIČKA PETI

Kód tovaru:  PETI
Vhodná pre: Gardentop, Broditop, Muskil a iné
Rozmery:  130 x 100 x 40 mm
Použitie:  myši
Aplikácia: naplnením, uzamknutím a položením
Materiál:  plast
Balenie:  1 ks
V kartóne: 100 ks

375 mm

Ø
100 m

m

DERATIZAČNÁ STANIČKA FIRST

Kód tovaru:  FIRST
Vhodná pre: Gardentop, Broditop, Muskil a iné
Rozmery:  375 x priemer 100 mm
Použitie:  myši, potkany
Aplikácia: naplnením, uzamknutím a položením
  (pripevnením na stenu)
Materiál:  plast
Balenie:  1 ks
V kartóne: 20 ks

DERATIZAČNÁ STANIČKA JEDNODUCHÁ

Kód tovaru:  JS-101
Vhodná pre: Gardentop, Broditop, Muskil, lep. podložky FH 5012A, FH 5012B
Rozmery:  180 x 130 x 95 mm
Použitie:  myši, potkany
Aplikácia: naplnením a položením
Materiál:  plast
Balenie:  1 ks
V kartóne: 250 ks

180 mm130 mm

9
5

 m
m
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DERATIZAČNÁ STANIČKA ŠPECIÁLNA

Kód tovaru:  JS-104
Vhodná pre: Gardentop, Broditop, Muskil, lep. podložky FH 5012A, FH 5012B
Rozmery:  350 x 280 x 90 mm
Použitie:  myši, potkany
Aplikácia: naplnením, uzamknutím a položením
  (pripevnením na stenu)
Materiál:  plast
Balenie:  1 ks
V kartóne: 6 ks
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96 mm

60 mm

31 m
m

DERATIZAČNÁ STANIČKA MOUSE BOX MICRO

Kód tovaru:  MICRO
Vhodná pre: Gardentop, Broditop, Muskil a iné
Rozmery:  96 x 60 x 31 mm
Použitie:  myši
Aplikácia: naplnením, uzamknutím a položením
Materiál:  plast
Balenie:  1 ks
V kartóne: 100 ks

120 mm
150 mm

6
0

 m
mčierna

priehľadná
biela

Farba:

DERATIZAČNÁ STANIČKA MOUSE BOX

Kód tovaru:  BLACK-01 (čierna) / TRANSP-01 (priehľadná)
Vhodná pre: Gardentop, Broditop, Muskil a iné
Rozmery:  150 x 120 x 60 mm
Použitie:  myši
Aplikácia: naplnením, uzamknutím a položením 
  (pripevnením na stenu)
Materiál:  plast
Balenie:  1 ks
V kartóne: 15 ks

Nástrahové staničky
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Nástrahové staničky
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DERATIZAČNÁ RAT BOX

Kód tovaru:  BLACK-02 (čierna) / TRANSP-02 (priehľadná)
Vhodná pre: Gardentop, Broditop, Muskil, lep. podložky FH 5012A
Rozmery:  270 x 170 x 120 mm
Použitie:  myši, potkany
Aplikácia: naplnením, uzamknutím a položením 
  (pripevnením na stenu)
Materiál:  plast
Balenie:  1 ks
V kartóne: 10 ks

DERATIZAČNÁ STANIČKA ERIS

Kód tovaru:  ERIS
Vhodná pre: Gardentop, Broditop, Muskil a iné
Rozmery:  170 x 70 x 50 mm
Použitie:  myši
Aplikácia: naplnením, uzamknutím a položením
  (pripevnením na stenu)
Materiál:  plast
Balenie:  1 ks
V kartóne: 91 ks
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DEZINSEKČNÁ STANIČKA NA HMYZ

Kód tovaru:  200.021
Vhodná pre: lepová podložka na hmyz
Rozmery:  110 x 90 x 18 mm
Použitie:  hmyz
Aplikácia: naplnením a položením
Materiál:  plast
Balenie:  1 ks
V kartóne: 144 ks

LEPOVÁ PODLOŽKA PRE DS NA HMYZ

Kód tovaru:  200.53
Vhodná pre: dezinsekčnú staničku na hmyz
Rozmery:  78 x 58 mm
Použitie:  hmyz
Aplikácia: vložením do dezinsekčnej staničky
Materiál:  papier
Balenie:  1 ks
V kartóne: 120 ks
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TECHNIKA NA VÝKON DDD



GEL APLIKÁTOR

Kód tovaru:   GUN-01
Vhodné pre:  DOBOL GEL PRO a iné
Kompatibilné: takmer všetky univerzálne gélové náplne
Použitie:   aplikácia gélových nástrah
Aplikácia:  stlačením
Materiál:   plast
Balenie:   1 ks

AIROFOG POSTREKOVAČ CELONEREZOVÝ 8,52 LIT

Kód tovaru:  CS 10
Vhodné pre: ROTRYN 50 / SINTRINA PLUS / CYPERBASE / FENOX a iné
Použitie:  nízkotlakový postrekovač na aplikáciu tekutých postrekov
Rozmery:  priemer 20 cm / výška 57 cm
Objem:  8,52 litra
Materiál:  nerez / mosadz / vitón
Balenie:  1 ks

AIROFOG POSTREKOVAČ CELONEREZOVÝ 5 LIT

Kód tovaru:  AR5S
Vhodné pre: ROTRYN 50 / SINTRINA PLUS / CYPERBASE / FENOX a iné
Použitie:  nízkotlakový postrekovač na aplikáciu tekutých postrekov
Rozmery:  priemer 17 cm / výška 44 cm
Objem:  5 litrov
Materiál:  nerez / mosadz / vitón
Balenie:  1 ks
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DÁVKOVACIA PIŠTOĽ

Kód tovaru:   GUN-02
Vhodné pre:  DOBOL GEL PRO a iné
Kompatibilné: takmer všetky univerzálne gélové náplne
Použitie:   aplikácia gélových nástrah
Aplikácia:  stlačením
Materiál:   plast / kov
Balenie:   1 ks



max. 3,6 m

NÁHRADNÁ RUKOVÄŤ PRE POSTREKOVAČE 
AIROFOG

Kód tovaru:  RUK
Vhodné pre: ROTRYN 50 / SINTRINA PLUS / CYPERBASE / FENOX a iné
Použitie:  náhradná rukoväť pre celonerezové postrekovače 
  AIROFOG (CS 10, AR5S a USL)
Materiál:  meď
Balenie:  1 ks

TELESKOPICKÉ PREDĹŽENIE
NA POSTREKOVAČE AIROFOG

Kód tovaru:  TPP-01
Vhodné pre: ROTRYN 50 / SINTRINA PLUS / CYPERBASE / FENOX a iné
Použitie:  teleskopické predĺženie pre postrekovače 
  AIROFOG (CS10 a AR5S)
Rozmery:  3,6 metra (variabilná dĺžka)
Materiál:  nerez
Balenie:  1 ks

TRUBKA S TRYSKOU NA POSTREKOVAČE 
AIROFOG

Kód tovaru:  TTR
Vhodné pre: ROTRYN 50 / SINTRINA PLUS / CYPERBASE / FENOX a iné
Použitie:  pre celonerezové postrekovače
  AIROFOG (CS 10, AR5S a USL)
Materiál:  meď
Balenie:  1 ks
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AIROFOG POSTREKOVAČ CELONEREZOVÝ 1 LIT

Kód tovaru:  USL
Vhodné pre: ROTRYN 50 / SINTRINA PLUS / CYPERBASE / FENOX a iné
Použitie:  nízkotlakový postrekovač na aplikáciu tekutých postrekov
Rozmery:  priemer 11 cm / výška 29 cm
Objem:  1 liter
Materiál:  nerez / mosadz / vitón
Balenie:  1 ks



ŠTANDARDNÝ SET PRE POSTREKOVAČE AIROFOG

Kód tovaru:  STANDSET
Vhodné pre: ROTRYN 50 / SINTRINA PLUS / CYPERBASE / FENOX a iné
Použitie:  pre celonerezové postrekovače 
  AIROFOG (CS 10, AR5S a USL)
Materiál:  meď
Balenie:  1 ks

BEZKVAPKOVÝ SET PRE POSTREKOVAČE AIROFOG

Kód tovaru:  BEZKSET
Vhodné pre: ROTRYN 50 / SINTRINA PLUS / CYPERBASE / FENOX a iné
Použitie:  pre celonerezové postrekovače 
  AIROFOG (CS 10, AR5S a USL)
Materiál:  meď
Balenie:  1 ks (rukoväť a trubka s tryskou)

ADAPTÉR NA HADICU PRE POSTREKOVAČE 
AIROFOG

Kód tovaru:  ADAP-H
Vhodné pre: ROTRYN 50 / SINTRINA PLUS / CYPERBASE / FENOX a iné
Použitie:  pre celonerezové postrekovače 
  AIROFOG (CS 10, AR5S a USL)
Materiál:  meď
Balenie:  1 ks
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NÁHRADNÁ TRYSKA NA POSTREKOVAČE 
AIROFOG

Kód tovaru:  DF12.6
Vhodné pre: ROTRYN 50 / SINTRINA PLUS / CYPERBASE / FENOX a iné
Použitie:  náhradná tryska pre celonerezové postrekovače
  AIROFOG (CS 10, AR5S a USL)
Výhody:  nastavenie na 4 druhy aplikácie prípravku
Materiál:  meď
Balenie:  1 ks



DETEKTOR PLYNU PH3

Kód tovaru:  PH3
Detek. látka: fosforovofík - PH3 (fosfán)
Rozmery:  95 x 50 x 28 mm s váhou iba 83 g
Napájanie: batéria so životnosťou min. 1 rok - v balení
Materiál:  plastový výrobok s kovovou klipsňou 
  na odev / opasok
Využitie:  zobrazovanie koncentrácie PH3 počas plynovania,
  alarm pri prekročení bezpečnej koncentrácie
Balenie:  1 ks

Mimoriadne odolný proti nárazu, prachu a vode.

RUČNÝ DÁVKOVAČ NA PLYN

Kód tovaru:  DAV-02
Vhodný pre: QUICKPHOS 56 GE TABLETY / PELETY
Rozmery:  priemer 10 cm (vrch), priemer 27 mm (spodok)
  dĺžka 160 cm
Materiál:  pozinkovaný kov
Využitie:  ručné dávkovanie peliet alebo tabliet do obilia
Balenie:  1 ks

DÁVKOVAČ NA GRANULE STUTOX - I

Kód tovaru:  DAV-01
Vhodné pre: STUTOX - I
Objem:  290 g
Rozmery:  priemer 27 mm / dĺžka 94 cm
Výhoda:  nastaviteľná dávka granúl
Materiál:  pozinkovaný kov
Využitie:  ručné dávkovanie granúl do dier hrabošov
Balenie:  1 ks
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AR35E

AIROFOG TERMOFOG AR 35E

Je určený na fogovanie vonkajších a vnútorných priestorov pre účinné a efektívne 
vytvorenie veľkého množstva hmly s ultrajemnými veľkosťami kvapiek za použitia 
tepelnopneumatickej energie. 

Kód tovaru:  AR35E
Vhodné pre: ROTRYN 50, SINTRINA PLUS a iné
Objem:  5,7 litra
Rozmery:  27 x 34 cm s dĺžkou maximálne 137 cm
Výkon:  18,7 kW / 25,4 hp
Nosič:  olejová / vodná báza
Využitie:  tepelný fogovací systém (interiér / exteriér)
Balenie:  1 ks
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 Výkon  18,7 kW/ 25,4hp

 Kapacita  1,2 l

 Tlak v nádrži, cca  0,08 bar

 Spotreba paliva, cca  2 l/h

 Typ paliva  benzín

 Celková kapacity  6 l

 Kapacita roztoku, cca  5,7 l

 Tlak v nádrži, cca  0,3 bar

 Elektrická zapaľovacia cievka, batérie AA  4x1,5 V

 Zapaľovacia sviečka  Nie je potrebná

 Netto váha (prázdny)  7,6 kg

 Netto s minimálnym množstvom náplní  8,0 kg

 Celková váha  12 kg

 Šírka x výška  27 x 34 cm

 Dĺžka s nádstavcom pre prípravky na olejovej báze  137,5 cm

 Dĺžka s nádstavcom pre prípravky na vodnej báze  133 cm

 Rozmery balenia (d x š x v)  127,5 x 30 x 38 cm

KOMFORT A DLHODOBÉ POUŽITIE
pevný široký ramenný popruh s chráničom 
s nastaviteľnou dĺžkou

pre prípravky na olejovej báze 

FLEXIBILNOSŤ
zameniteľná nerezová fogovacia trubica pre prípravky na 
olejovej alebo vodnej báze bez nutnosti výmeny dielov

pre prípravky na vodnej báze

ÚČINNÉ CHLADENIE TEPLA
nerezový dvojvrstvový chladiaci plášť

hliníkový ochranný štít

nerezový podporný chladiaci plášť

ANTIKORÓZNY POVRCH
nerezový ochranný kryt 

MINIMÁLNA A ĽAHKÁ ÚDRŽBA
jedinečný dizajn karburátora
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AIROFOG ULV APLIKÁTOR

Kód tovaru:   U260
Vhodné pre:  ROTRYN 50, SINTRINA PLUS, FENOX a iné
Objem nádrže: 5 litrov
Rozmery:   priemer 28 cm x výška 40 cm
Napájanie:  AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Výkon:   800 W
Materiál:   plast
Využitie:   studená (ULV) hmla (interiér / exteriér)
Balenie:   1 ks

VZDUCHOVÝ FILTER PRE U260

Kód tovaru:  VFU260
Vhodné pre: AIROFOG ULV aplikátor 5lit
Využitie:  náhradný vzduchový filter pre ULV Aplikátor
Materiál:  papier a plast
Balenie:  1 ks

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

Typ:   ULV Studená hmla
Elektrický motor:  220 - 240 V, 50 / 60 Hz, 800 W
Nádržka na roztok:  5 lit., guľatý tvar
Výstup:   cca 0 - 400 ml/min., 5 stupňov nastavenia dávky
Prietok vzduchu:  130 m/s
Dostrek:   do 12 metrov
Popruh:   pevný, trvácny, jednoramenný
Doplnky:   predĺženie 50 cm
Netto váha:  3,4 kg

POUŽITIE:

ź interiér, exteriér
ź v komunálnej hygiene: školy, jedálne, bytovky, 

kancelárske priestory, sklady...
ź dezinfekcia a dezinsekcia v potravinárskom priemysle
ź dezinfekcia alebo aplikácia vakcín v intenzívnom
ź chove hospodárskych zvierat
ź dezinfekcia skleníkov
ź likvidácia lietajúceho a lezúceho hmyzu
ź likvidácia plesní a húb
ź ošetrovanie uskladnených produktov
ź osviežovanie vzduchu a pod.



POZNÁMKY:



Fotky produktov použité v tejto publikácii sú len informatívne. 
Za prípadné chyby v tlači neručíme. 
2017 EKOLAS SK, s.r.o.

Všetky aktuálne informácie, novinky, karty bezpečnostných údajov a ostatné
dokumenty nájdete na internetovej stránke: www.ekolas-profesional.sk



EKOLAS SK, s. r. o.
Paderovce, Poľná 11/2 ,919 30 Jaslovské Bohunice, 

Slovenská republika
Tel.: +421 33 5592 096, Fax: +421 33 5592 097, 

E-mail: info@ekolas.sk

profesionál

www.ekolas-profesional.sk
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