
EFFECTIEF,  vEIlIg & hygIËnIsCh
Geen gif · 100% biologisch · preventief · HACCP

EKO1000® is een zeer effectief systeem om ratten en muizen op 
een ecologische manier te vangen. Elke soort lokaas kan hierbij 
gebruikt worden. Zodra een rat of een muis van het voedsel 
boven in het apparaat eet, wordt er een schakelaar geactiveerd 
dat een draaimechaniek in werking zet waardoor het dier in 
de vloeistof onderin het apparaat valt. Daar worden ze op een 
diervriendelijke wijze bedwelmd waarna ze zonder stress vrijwel 
direct sterven. De dieren worden door de vloeistof in het onderste 
compartiment op natuurlijke wijze geconserveerd. Daardoor 
is er nooit sprake van stank, ook als de bak maar eens in de 
zoveel tijd wordt geleegd. Door de uitgekiende techniek en de 
samenstelling van de vloeisof is dit apparaat absoluut reukloos, 
hygiënisch en hierdoor overal inzetbaar.

De rat komt af op  
het voer op de treden

Hij volgt het voer en de geur 
van zijn voorgangers

Zodra hij boven is  
draait het valluik

De rat valt in de alcohol  
en sterft heel snel 

Inzetbaar In  
elke omgevIng

• Voedingsmiddelenindustrie

• Ziekenhuizen

• Winkelcentra

• Woonwijken

• HORECA

• Dierenparken

• Vakantieparken

• Woonhuizen en kantoren

• Riolen en grachtengordels

• Havens

• Agrarische sector

Door de teller op het apparaat kunt u op eenvoudige wijze het 
aantal gevangen ratten en muizen zien. Er zijn speciale hulp
middelen leverbaar waardoor het verwijderen van de kadavers 
snel en hygiënisch kan gebeuren.

Het EKO1000® systeem is inmiddels door vele internationale 
organisaties gecertificeerd en aanbevolen. EKO1000® is een 
wereldwijd gepatenteerd systeem.



De meest effectieve, veilige 
en hygiënische oplossing  

voor ratten en muizen

De voorDelen van De 
eKo1000® op een rij:

• Onbeperkt gebruik soorten lokaas

• Volledig biologisch en milieuvriendelijk

• Veilig voor kinderen, de werkplek  

en andere dieren

• Geen rondliggende kadavers

• Minimaal onderhoud

• Voor binnen en buiten

• HACCP, inzetbaar in voedingsmiddelenindustrie

• Ideaal voor preventie, monitoring

KIjK OOK OP www.eko1000.com

zonDer gIf!

1. Vul de EKO1000 met  
 lokvoer
2. Doe de vloeistof in de  
 onderste bak 
3. Zet de teller op nul 
4. Vangen maar!

Uw leverancier:


