
POŽEROVÉ NÁSTRAHY

Obsahujú účinnú látku 
antikoagulant registrovaný pod 
Eu smernicou o biocidoch.
Horkastá prísada (Bitrex) 
zabraňuje náhodnému požitiu.

PROTECT ®
požerová nástraha vo forme 
aromatickej pasty
Vďaka aromatickým zložkám pre hlodavce 
neodolateľná a preto účinne použiteľná na 
miestach kde majú dostatok alternatívnej 
potravy. Jednotlivo balená nástraha je ľahko 
jednoducho dávkovateľná a rozmiestniteľná.
         Balenie: 
         0,25kg/ sáčky
         12 sáčkov/ kartón

PROTECT ®
požerová nástraha vo forme zrna
vhodná predovšetkým do uzavretých 
priestorov, pripravené na použitie. Balené 
v aroma-priepustnom balení, umiestnenie 
bez rozbalenia.
            Balenie:
2x175g / balenie - 24 balení/ kartón
5x 25g / balenie - 24 balení / kartón
100 g sáčok/ balenie - 50 balení/ kartón

PROTECT ®
požerová nástraha vo forme granúl
vhodná predovšetkým do uzavretých 
priestorov, pripravené na použitie. Balené v 
aroma-priepustnom balení, umiestnenie bez 
rozbalenia.
            Balenie:
            2x175g / balenie
            24 balení / kartón

POŽEROVÉ NÁSTRAHY

RaTaTa ®
požerová nástraha vo forme 
špeciálnej drvenej zmesi a granúl
vhodná predovšetkým do problematických 
miest, pripravené na použitie. Vysoká 
účinnosť. Balené v aroma-priepustnom 
balení, umiestnenie bez rozbalenia.
            Balenie:
            2x 200g / balenie
            12 balení / kartón

KILRAT ® PLUS
požerová nástraha vo forme granúl
vhodná a vysoko atraktívna pre myši aj 
potkany, okamžitá účinnosť, pripravené na 
použitie. Balené v aroma-priepustnom 
balení, umiestnenie bez rozbalenia.
            Balenie:
            2x175g / balenie
            12 balení / kartón

CRITOX ® DYMOVNICA
dymovnica na ochranu
na voľnej ploche ako lúky a pasienky, 
okrasné záhrady proti škodcom po jednom 
kuse.
            Balenie:
            5 ks / balenie
            50 balení / kartón

K OCHRANE RASTLÍN PRÍPRAVKY NA LEZÚCI HMYZ

PROTECT ® COMBI
nástraha na ničenie čiernych 
mravcov
Špeciálna neodolateľná nástraha pre 
čierne mravce s obsahom regulárora 
rastu hmyzu. Insekticíd a reguláro 
rastu hmyzu zabezpečí postupnú 
elimináciu celej kolónie .          
 Balenie:
            3 nástrahy / balenie
            10 balení / kartón

PROTECT ® 
nástraha na ničenie 
faraónskych mravcov
Špeciálna nástraha s atraktívnym 
doplnkom a regulátorom rastu hmyzu 
zamedzí kladenie vajíčok kráľovnej. 
Ako výsledok bude eliminácia celej 
kolónie v priebehu 12-14 týždňov. 
Netoxická pre ľudí a zvieratá.          
 Balenie:
 3 nástrahy / balenie
 10 balení / kartón

PROTECT ® proti ploštici posteľnej a blche 
Špeciálne vyvinutá proti ploštici posteľnej a blche. 
Moderná formulácia, dlhodobá účinnosť. Účinná aj na 
rezistetné parazity. Praktický rozprašovač, pripravené 
na použitie..          
 Balenie:  500ml / balenie
                12 balení / kartón

PROTECT ® prášok 
na mravce a lezúci 
hmyz
Účinná ochrana proti 
švábom, mravcom a 
lezúcemu 
hmyzu.Špeciálne 
odporúčané pre ošetrenie 
vo vlhkom prostredí.          
 Balenie:
            100g / balenie
            12 balení / kartón
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PRÍPRAVKY NA LEZÚCI HMYZ

PROTECT ® aeroslol na lezúci hmyz
Efektívny na ochranu proti všetkým druhom lezúceho 
hmyzu (šváby, mravce,blchy, ploštice, atď)         
 Balenie:  400ml / balenie
                8 balení / kartón

PROTECT ® na lezúci hmyz s 
rozprašovačom 
Účinný na ochranu proti všetkým 
druhom lezúceho hmyzu (šváby, 
mravce, blchy, ploštice) Praktický 
rozprašovač, bez zápachu          
 Balenie:  500ml / balenie
                12 balení / kartón

PROTECT ® aerosol na 
lietajúci hmyz 
Účinný na ochranu proti všetkým 
druhom lietajúceho hmyzu (šváby, 
mravce, blchy, ploštice). Aktívny 
ingredient s príjemnou vôňou.          
 Balenie:  400ml / balenie
                8 balení / kartón

PROTECT ® aerosol na osy a 
ovady 
Jednoduché a účinné použitie na osy 
a ovady z bezpečnej vzdialenosti. 
Dosah až 3 metre         
 Balenie:  400ml / balenie
                8 balení / kartón

PRÍPRAVKY NA LEZÚCI A LIETAJÚCI HMYZ

PROTECT ® granule na muchy 
Vysoko účinná ochrana proti lietajúcemu 
hmyzu.Obsahuje sex-feromón pre 
zvýšenie atraktivity a taktiež prísadu na 
zabránenie požitiu lpre ľudí a zvieratá.          
 Balenie:  2x15gl / balenie
                12 balení / kartón
                100g balenie/ 
                32 balení / kartón

PROTECT ® kazeta na šatové mole
Estetické prevedenie.Vhodné od šatníkov a 
skríň. Dlhodobý účinok až 6 mesiacov. 
Nezašpiní oblečenie.        
 Balenie:  1ks / balenie
                10 balení / kartón

PROTECT ® repelent proti klišťom 
a komárom
Použitie kdekoľvek, zadrží nežiadúce 
komáre v okolí, spôsobujúce  nepríjemné 
štípance. Preventívna ochrana proti klišťom.       
 Balenie:  150ml / balenie
                10 balení / kartón

PROTECT ® karta na odstánenie 
klišťa
Použitie kdekoľvek, veľkosť kreditnej karty-
vhodné do peňaženky, vďaka vstavanej 
lupe možnosť ľahkej identifikácie kliešťa. 
Jednoduché použitie.
                1ks/ balenie
                 20 balení/ kartón

PRÍPRAVKY PROTI KLIEŠŤOM A KOMÁROM

PROTECT ® náhradná náplň s 
elektrickým odparovačom
Zabezpečí pokojné prostredie od komárov. 
Dlhotrvajúca účinnosť až 45 dní. Príjemná 
vôňa.         
 Balenie:  1ks / balenie
                24 balení / kartón

Náhradná náplň 
Balenie:  1ks / balenie
                24 balení / kartón

PROTECT ® aeroslol proti bytovým 
roztočom
Efektívny na ochranu proti bytovým roztočom. Vhodné 
aplikovať na matrace, vankúše, posteľné prádlo, 
záclony atď. Okamžitý účinok. Bez zápachu, príjemná 
vôňa        
 Balenie:  300ml / balenie
                15 balení / kartón
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