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 ä Kwalitatieve producten

 ä Innovatieve oplossingen

 ä Compleet aanbod  

    (lokaas - lokaasdozen - muizenval)

	ä Doeltreffende werking

	ä Veilig voor mens en huisdier

:
een premium  
assortiment, veilig  
voor mensen 
en huisdieren

DOOR DE

PRO’SAANBEVOLEN
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NBEVOLEN
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Het FRAP®-assortiment omvat 4 types lokaas en biedt zo een perfecte oplossing
 in alle situaties en in alle omgevingen. Elk type lokaas wordt bij de productie
zodanig bewerkt en behandeld zodat het optimaal aantrekkelijk is en een 
maximaal resultaat garandeert. 

Vier soorten lokaas voor
gegarandeerd resultaat

TURBOTURBO
IMPREGNERINGIMPREGNERINGTURBO
IMPREGNERING

TURBOTURBO
IMPREGNERINGIMPREGNERINGTURBO
IMPREGNERING

Bij de productie worden de graankorrels 
tot in de kern behandeld met het procedé 
Turbo Impregnering voor de allerbeste 
resultaten. 

FRAP® WHEAT TECH 

Krachtig graanlokaas
Uiterst aantrekkelijk graanlokaas 
voor muizen en ratten, gemaakt met 
specifieke en zorgvuldig geselecteerde 
tarwe. Dit graanlokaas werkt ook 
bijzonder goed in omgevingen waar 
reeds veel voedsel beschikbaar is. 

ä	TEGEN MUIZEN EN RATTEN

FRAP® GRAINS

Een unieke granenmix
Een zeer aantrekkelijk lokaas voor 
muizen en ratten dankzij de unieke 
mengeling van speciaal bewerkte haver, 
verrijkt met maïs en zonnebloempitten. 
Een onweerstaanbare mix voor muizen 
en ratten!

ä	TEGEN MUIZEN EN RATTEN
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TURBOTURBO
MIXINGMIXINGTURBO
MIXING

TURBOTURBO
EXTRUSIEEXTRUSIETURBO
EXTRUSIE

Bij de productie worden de verschillende 
ingrediënten (granen, vetstoffen,...) volgens 
een uniek proces gemengd en gekneed tot een 
homogeen mengsel met een unieke textuur!

Dankzij de bijzondere productiemethode 
krijgen de blokken een bijzondere textuur: 
de binnenzijde is licht en luchtig terwijl 
de buitenzijde hard is voor een maximale 
weerstand tegen vocht, temperatuur en 
aantasting. 

De blokken zijn voorgeboord 
zodat ze makkelijk in een 
lokaasdoos kunnen vastgezet
worden. Handig!

De pasta wordt voorverpakt 
in poreuze zakjes die de
lokkende geur 
maximaal verspreiden.

FRAP® PASTA
Het beste pastalokaas 
op de markt

Kant-en-klaar pastalokaas op basis 
van granen en 100% plantaardige 
vetten. De vetstoffen hebben een 
smaakversterkende werking waardoor 
het lokaas nog smakelijker en 
aantrekkelijker wordt. De perfecte 
dosering van de ingrediënten zorgt 
ervoor dat de pasta niet kleverig is. 

ä	TEGEN MUIZEN EN RATTEN

FRAP® BLOCK
Vochtbestendig blokkenlokaas 
met lange houdbaarheid

Aantrekkelijk en duurzaam 
blokkenlokaas, ideaal voor gebruik  
in vochtige ruimtes en omgevingen. 
Hoge resistentie tegen vocht en 
schimmels, goed bestand tegen 
wisselende temperaturen en zeer 
lang houdbaar. 

ä	TEGEN MUIZEN EN RATTEN
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De -verpakkingen  
vallen op in uw rayon en 
leiden de klant naar het 
juiste product!

	Opvallend design 
 Het design van de FRAP®-verpakkingen is 

bijzonder aantrekkelijk, onderscheidend en 
zeer herkenbaar. Het design springt meteen 
in het oog van de consument die heel snel 
het juiste product vindt. 

	Duidelijke boodschappen 
 De FRAP®-verpakkingen zijn duidelijk en 

informatief. Geen overdaad aan informatie, 
maar helder en to-the-point. 

	Aantrekkelijke foto’s
 Door middel van mooie foto’s wordt 

aangegeven voor welk soort ongedierte 
het product geschikt is. In één oogopslag 
duidelijk voor de consument! 
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De -verpakkingen  
vallen op in uw rayon en 
leiden de klant naar het 
juiste product!

	Kleurcode geeft aan 
 waarvoor het 
 product bestemd is
 Door middel van een uniforme 

kleurcode wordt aangegeven welk 
ongedierte met het product kan 
bestreden worden:  

RATTEN

MUIZEN & RATTEN

MUIZEN

	Waar te gebruiken
 Op elke verpakking staat duidelijk 

aangegeven voor welke plaats en  
omgeving het product bestemd is:  

- IN DE WONING
- BINNEN EN BUITEN
- KEUKEN EN KELDER
- ZOLDERRUIMTES
- GARAGE EN BERGING
- RONDOM DE WONING




