
A24 Rat & Mouse Trap
Automatic, non-toxic & humane

Blocker for A24

We’ve designed our A24 trap to target specific pests only. The chance of trapping 
anything you want to protect is very small. 

While the Blocker for A24 isn’t a necessity, as some animals can be inquisitive, it’s 
extra protection you can take for peace of mind.

If you have very small pets that are free to roam near the trap, we recommend 
adding the Blocker for A24. For more information, check out our advice for safe 
trapping near pets.

Made from 100% recycled plastic.

Rodent Detector Cards

Our Rodent Detector Cards help you think like a rat. It’s important that you assess 
- don’t guess - where to position your A24 Trap.

The detector cards show you where rats and mice in your area feel safe to eat, 
therefore where you need to install your trap. This might be somewhere different 
from where you’ve seen or heard them. 

The cards contain our long-life lure for rats and mice. By checking out the bite 
marks on the cards after a few nights, you’ll know where your pests are eating and 
exactly where to position your trap.

A24 Trap Mount

Having an extra Goodnature® Trap Mount makes it easier to move your A24 Trap 
between different locations.

For more info visit gallagher.eu/goodnature

Rat & Mouse Lure Pouch 

Goodnature® Rat & Mouse Lure is long-life, toxin-free and tastes & smells of 
chocolate. It’s so attractive to rats that 24 out of 24 choose it as their last meal!

Because our lures are toxin-free, they’re safe for you, your pets and wildlife. It has 
been scientifically formulated for long lasting attraction in all environments.

The lure can be used to pre-feed the area around your trap, to encourage rodents 
toward the trap. 

Pouch size: 200g

A24 Ratten- & Muizenval

Automatisch, gifvrij & humaan



Goodnature ratten en muizenvallen

Hoe het werkt

Dit maakt Goodnature uniek

Ratten en muizen in uw plafond, uw muren of in uw tuin. Alleen al de gedachte aan ratten die aan uw bedrading 
knagen, uw diervoeder eten of rondrennen in uw huis is niet wat u wilt. We willen u helpen ze kwijt te raken.

Goodnature begon in Nieuw-Zeeland om bedreigde dieren in het wild over de hele wereld weer tot bloei te zien 
komen. Dit betekent het bestrijden van verschillende ongedierte plagen, zoals ratten en muizen.

We willen deze plagen op een zo diervriendelijk mogelijk manier aanpakken, ook zonder gevaarlijke gifstoffen te 
gebruiken. Daarom hebben we humane vallen ontwikkeld die ervoor zorgen dat u deze ongewenste dieren kan 
verjagen. 

AUTOMATISCH

De A24-rat & muizen-val werkt tot 
24 keer per CO2 patroon en wordt 
geleverd met een lokmiddel-cartridge 
die tot 6 maanden automatisch lokstof 
afgeeft.

VEILIG!

Goodnature producten zijn humaan, 
effectief en veilig in gebruik. De 
vallen zijn zo ontwikkeld dat ze alleen 
ongedierte aanpakken en niets anders.

HUMAAN

De vallen doden het dier direct, 
zonder lange lijdensweg. De vallen zijn 
onafhankelijk getest en voldoen aan 
de hoogste internationale normen.

EENVOUDIG IN GEBRUIK

De vallen zijn eenvoudig in het 
gebruik. Het instellen en opzetten 
gaat makkelijk, zowel binnen- als 
buitenshuis.

CONSTANTE CONTROLE

Doordat de val 24 keer kan afgaan 
per patroon en zichzelf reset heeft u 
er geen extra omkijken naar. Één keer 
instellen en de val doet het werk.

DUURZAAM 

Alle producten zijn ontwikkeld om 
lang mee te gaan. Ze zijn ontworpen 
voor binnen, maar ook getest voor alle 
ruige buitenomstandigheden.

SNUIF-SNUIF 

De lokstof wekt de 
interesse van ratten 
en muizen

PANG! 

Hij raakt de trigger 
en de val wordt 
geactiveerd

AUTOMATISCHE 
RESET

De val reset zichzelf 
en is direct weer klaar 
voor gebruik

SNUIF-SNUIF... 

De lokstof blijft 
continu actief en trekt 
nieuwe dieren aan 

WEGGEROOFD 

Andere diersoorten 
zoals roofvogels en 
katten verwijderen de 
dode dieren



A24 Ratten- en muizenval met digitale teller  Artikelnummer 758641

De Goodnature® ratten en muizenval doodt automatisch 24 ratten of muizen - de een na de ander, zonder dat u het CO2 patroon tussentijds 
moet vervangen. Het maakt gebruik van niet-giftige lokstof en doodt ongedierte op een humane manier.

De val wordt geleverd met een digitale teller, die u laat weten hoeveel dieren er zijn gedood.

De val wordt geleverd met een houder die gemakkelijk aan een boomstam of houten paal kan worden bevestigd. Als u de val liever wil 
neerzetten, kunt u de doorloophouder los bijbestellen. 

A24 Trapstand  Artikelnummer 725643

De Goodnature® A24 Doorloophouder is ideaal wanneer u last van ongedierte in 
uw huis hebt. Het is de perfecte manier om de val gemakkelijk binnen te kunnen 
neerzetten. 

Bovendien maakt houder het ook makkelijker om dode dieren te verwijderen, zonder 
ze aan te raken.

Automatische lokstofpomp  Artikelnummer 758702

De Goodnature® Automatische lokstofpomp is ontworpen om het gemakkelijker te 
maken om ratten en muizen constant onder controle te houden.

De lokstofpomp is een automatisch werkend systeem, waardoor u minder vaak uw 
val hoeft te controleren.

Eenmaal geïnstalleerd en geactiveerd, ververst de lokstofpomp 6 maanden lang de 
chocoladelokstof. Doordat er steeds verse lokstof wordt afgegeven, vergroot het de 
succeskans van de val.

CO2-Patronen  Artikelnummer 725056

Het CO2-patroon is wat de A24-val kracht geeft, waardoor deze automatisch ratten 
of muizen kan doden, zonder dat u het patroon na elke activatie hoeft te wisselen. 
Met één patroon, kan u val 24 keer geactiveerd worden.

Om de levensduur van uw val te maximaliseren, raden we het gebruik van 
Goodnature® CO2-patronen aan.

gifvrij



Ratten- en muizen lokstof  Artikelnummer 755015

Goodnature® ratten en muizen lokstof is duurzaam, gifvrij en smaakt en ruikt naar chocolade. Het is 
zo aantrekkelijk voor ratten dat ze de lokstof verkiezen, boven al het andere voedsel.

Omdat de lokstof gifvrij is, is het gebruik veilig voor u, uw huisdieren en dieren in het wild. Het is 
samengesteld naar een wetenschappelijke formule, voor langdurige aantrekkingskracht in alle 
soorten omgevingen.

De lokstof kan worden gebruikt om in het gebied rondom uw val vooraf de dieren te voeden, om ze 
zo gewend te maken aan de smaak. Waardoor ze uiteindelijk sneller uw val in lopen. 

Formaat: 200 g

Knaagdier detectiekaarten  Artikelnummer 483025

Onze knaagdier-detectiekaarten helpen u om net zo te denken als een rat. Het is belangrijk dat u 
uittest waar u de val het beste kan plaatsen en niet zomaar de val neerzet op de plak waarvan u 
denkt dat dit de juiste is.

De detectorkaarten geven aan waar u uw val moet installeren. Dit kan in veel gevallen op een andere 
plek zijn dan waar u de dieren hebt gezien of gehoord. 

De kaarten bevatten klokstof met een lange levensduur voor ratten en muizen. Door na een paar 
nachten de bijtafdrukken op de kaarten te controleren, weet u waar u de val het beste kan plaatsen.

Blocker voor A24  Artikelnummer 483018

We hebben onze A24-val ontworpen om alleen specifieke diersoorten aan te pakken. De kans dat u 
per ongeluk andere dieren in uw val krijgt (zoals vogels) is heel erg klein.

Hierom is het gebruik van de Blocker voor de A24 geen noodzaak, maar het is een extra 
bescherming die u kunt bevestigen voor extra gemoedsrust.

Als er hele kleine huisdieren in de buurt van de val lopen, adviseren we om de Blocker te gebruiken. 
Bekijk voor het veilig gebruiken van de val, altijd de handleiding voordat u de val in werking zet.

Gemaakt van 100% gerecycled plastic.

A24 Boommontage set  Artikelnummer 750836

Het hebben van een extra Goodnature® boommontage set, maakt het gemakkelijker om uw A24 val 
tussen verschillende locaties te verplaatsen.

Ga voor meer informatie naar 
gallagher.eu/goodnature
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Uw Goodnature verkooppunt:

T +31 (0)50 368 31 99
E info.nl@gallaghereurope.com

T +32 (0)13 66 77 66
E info.be@gallaghereurope.com


