
Goodnature – det sikre valget

Forhandler:

Goodnature
• Mekanisk trykkluftdrevet overflatefelle

• Dokumenterte resultater

• Effektiv bekjempelse uten gift

• Lett og enkel å bruke

• Holdbar løsning med lave driftskostnader

• Miljøvennlig og human bekjempelse

• Utstyrt med serienummer

• Festes effektivt 

Goodnature – det sikre valget

EFFEKTIV ROTTEBEKJEMPELSE
UTEN GIFT
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Goodnature – effektiv bekjempelse uten gift

Goodnature har stoppet rotteproblemer effektivt med gode resultater. 
Goodnature er en innovativ overflatefelle fra Tec-SolutionZ til bekjem-
pelse av rotter og mus uten bruk av gift.

Fellen er mekanisk, miljøvennlig og et sikkert valg til human bekjem-
pelse av skadedyr. Goodnature fungerer automatisk og krever derfor 
minimalt med driftsressurser. Fellen er innebygget i en stålkasse som 
gjør den svært robust i all slags vær.

•  Sikkert valg for effektiv 
 bekjempelse uten gift. 

•  Goodnature-fellen krever 
minimalt vedlikehold.

•  Fellen sparer arbeidstimer  
og sikrer en permanent  
forebyggelse.
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Hvordan virker Goodnature?

Rotten blir tiltrukket av en 
spesiell lukt og går i fellen 
gjennom et hull formet 
som en sylinder. Hullet 
i fellen er konstruert til 
fangst av rotter og mus

Den døde rotten eller 
 musen faller på bakken 
 under fellen, som tilbake-
stiller seg selv igjen 
automatisk. Duftbeholderen 
trenger bare å skiftes 
ut hver sjette måned for 
 optimalt driftsresultat.

Når rotten går i fellen, 
 aktiveres en CO-enhet 
som utløser et stempel i 
fellen som dreper musen 
eller rotten. Dyret dør 
raskt og humant.

Den døde rotten eller 
musen blir samlet opp  
av rovdyr og spist.  
Fellen krever derfor ikke 
oppsyn eller bemanning.

Det er installert en digital  
teller på fellen som registrerer 
når den utløses. Dette brukes  
til dokumentasjon og beslutning 
om utskiftning av CO2- patroner 
og gir samtidig en optimal 
 kvalitetskontroll.
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