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TOP RAT DUO TRANSPARENTA 
Staţie de intoxicare pentru otravă şi placă adezivă 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Top Rat Duo 

Este staţia de intoxicare în care puteţi folosi otravă pentru deratizarea ariilor interne 
si externe. Este adaptată pentru orice formă de otravă datorită vaschetei extractibile 

din interior în care se pot utilize otrava de tip pastă, de tip pulbere si lichidă si mai 
conţine 3 suporturi de siguranţă pentru fixarea otrăvii parafinate. 
 

Staţia este dotată cu o cheie universală din plastic care nu permite deschiderea si 
inspecţia decât de către personalul specializat. În vascheta interioară puteţi instala 
placa adezivă Vastrap (cod. 4382) sau Glue Twin (cod.3135) pentru a captura 

rozătoarele infestante.  
 

MODALITATE DE UTILIZARE 
- Deschideţi capacul staţiei utilizând cheia din dotare; 
- După ce închideţi capacul, asezaţi staţia de-a lungul unui perete sau legaţi-o de un 

stâlp cu lamela din dotare ; 
- Aveţi grijă ca atunci când poziţionaţi staţia să lăsaţi descoperite căile de intrare. 

 
LOCURI DE UTILIZARE 
Staţia TOP RAT DUO se poate folosi atât în ariile interne cât si în cele externe. 

 
 
 

 
 

 

MATERIAL: Plastic transparent(HDPE) 
DIMENSIUNI: 300 x 70 x 100 mm 
ŢINTĂ: Rattus rattus (L), Rattus 

norvegicus (Berken), Mus musculus 
(Schwarz & Schwarz),Gândaci 

CONŢINUT CONFECŢIE: 12 Top Rat 
Duo + 6 chei din plastic + 12 suporturi 
pentru fixarea la perete + 6 lamele 

pentru fixarea de stâlp + 24 holsuruburi 
+ 12 suruburi, saibe, piuliţe + 36 cârlige 

din metal pentru fixarea momelii 
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