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Stacja deratyzacyjna dla mysz, plastikowa [5]Nr kat. 299638
Stacja deratyzacyjna Peti wykonana z trwałego plastiku z
uchwytami do mocowania do ściany. Stacja zamykana na
klucz w celu uchronienia dzieci przed kontaktem z trutką.
Nadaje się zarówno do rozkładania bloczków, żwirku, jak i
żelków. Wymiary (dł. x szer. x wys.) 12,5 x 9,5 x 4,5cm.
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Stacja deratyzacyjna, plastikowa, mała [7]Nr kat. 299637
Stacja deratyzacyjna Alpha wykonana z trwałego plastiku z
uchwytami do mocowania do ściany. Stacja zamykana na
klucz w celu uchronienia dzieci przed kontaktem z trutką.
Nadaje się zarówno do rozkładania bloczków, żwirku, jak i
żelków. Wymiary (dł. x szer. x wys.) 23 x 10,5 x 10cm.
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Stacja deratyzacyjna, plastikowa, średnia [9]Nr kat. 299636
Stacja deratyzacyjna Beta wykonana z trwałego plastiku z
uchwytami do mocowania do ściany. Stacja zamykana na
klucz w celu uchronienia dzieci przed kontaktem z trutką.
Nadaje się zarówno do rozkładania bloczków, żwirku, jak i
żelków. Wymiary (dł. x szer. x wys.) 22,5 x 18,5 x 9,5cm.
Stacja deratyzacyjna, plastikowa, duża [11]Nr kat. 299635
Stacja deratyzacyjna Bora wykonana z trwałego plastiku z
uchwytami do mocowania do ściany. Stacja zamykana na
klucz w celu uchronienia dzieci przed kontaktem z trutką.
Nadaje się zarówno do rozkładania bloczków, żwirku, jak i
żelków. Wymiary (dł. x szer. x wys.) 32,5 x 25 x 16cm.

Stacja deratyzacyjna, metalowa [13]Nr kat. 299633 Stacja
deratyzacyjna wykonana z metalu, galwanizowanego.
Nadaje się zarówno do rozkładania bloczków, żwirku jak i
żelków. Dlugość 40 cm.
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UltraStop urządzenie elektryczne przeciw myszom i
szczurom [15]Nr kat. 299869 W 100% nietoksyczne i
bezpieczne dla ludzi urządzenie odstraszające myszy i
szczury dzięki technologii ultradźwiękowej. Zasięg działania
do 1000 m². Może być podłączone bezpośrednio do
gniazdka. Tylko do użytku w pomieszczeniach, w stajniach,
magazynach, biurach itp. Napięcie 230V/50Hz, moc 1W,
częstotliwość 25-65kHz.
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