Q - HVAD ER DEN STØRSTE UDFORDRING VED BRUG AF GIFTSTATIONER?
A - AT FÅ ROTTERNE TIL AT GÅ IND!
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82% HURTIGERE TIL AT TILTRÆKKE DE NEOFOBISKE ROTTER END DE
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**Uafhængige tests har påvist at rotterne kun bruger
ca. 14 timer før de har vænnet sig til Project NEO i
modsætning til ca 79 timer for de traditionelle stationer.
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Hvad er den største udfordring ved brug af giftstationer?
At få rotterne til at gå ind!
Neofobi; Ekstrem eller irrationel frygt for nyt eller ukendt.
Thigmophilic: Afhængig af berøring for at kunne navigere i
omgivelserne.
Efter en 18 måneders lang process, er det lykkedes Pelsis at
udvikle den første rottegiftstation på markedet, indeholdende
den patenterede Project NEO™ teknologi, som tager
udgangspunkt i rottens afhængighed for at kunne navigere i
omgivelserne og deres frygt for nye og ukendte ting.
Med mere end 100 timers videooptagelser, der viser rotternes
bevægelsesmønstre og adfærd, har vi lokaliseret
udfordringerne i denne forbindelse og kunnet udvikle
Project NEO™; en gennemtestet rottegift station, som tager
højde for disse udfordringer og som kan lokke rotten ind i
stationen i løbet af blot 14 timer! Allerede fra dag ét, vil
giftstationens egenskaber vise sit værd.
Den unikke åbning, uden bund, gør det muligt for rotten, at gå
ind i stationen, uden følelsen af at den betræder et nyt underlag.
På denne måde lader rotten sig ikke skræmme, og tør altså at
gå ind.
Fordele med NEO™:
· Hurtigere bekæmpelse af rotter
· Større kundetilfredshed
· Minimerer risikoen for ikke-målrettede arter
· Minimerer risikoen for giftstoffer i
omgivelserne
· Reducerer behandlingstiden
· Bedre beskyttelse af omgivelserne
· Gavnlig ift. at forsvare fremtidig brug af
rodenticider
For at sikre omgivelserne yderligere, skal NEO™
fæstnes til en vertikal flade. I forbindelse med
introduktionen af dette produkt på markedet, bliver
alle NEO™ giftstationer leveret med den unikke
vægmonteringsbeslag – helt uden ekstra
omkostninger. Giftstationen kan også skrues fast
til væggen eller underfladen, eller fæstnes med
jordspyd.
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