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BELANGRIJK NIEUWS

VERLENGING TOELATING TOMCAT BLOX 11885 N
Op 18 oktober jl. heeft het CTGB de toelating voor het gebruik vanTomcat Blox (11885 N) verlengd tot
1 juli 2014. Het betreft hier zowel de 28gr als de 225gr blox in de verpakkingen 1,8kg, 4kg en 9kg.

www.killgermriwa.com/laatste_nieuws.php
WORKSHOP + LUNCH

GEDRAG VLIEGENDE INSECTEN & GEBRUIK EN ONDERHOUD ELEKTRISCHE VLIEGENVANGERS
Op dinsdag 3 en donderdag 5 december organiseert KillgermRIWA weer een interessante workshop rond vliegende insecten en het gebruik en
onderhoud van elektrische vliegenvangers. Op 3 december is de workshop te volgen in Tilburg en op 5 december in Zoetermeer.
Gastspreker Johan van Rooij, ervaringsdeskundige op gebied van plaagdiermanagement in de voedselindustrie en landbouw, zal ons meer
inzicht geven in de wereld van de vliegende insecten, met daarop volgend een informatieve sessie over het gebruik en onderhoud van
elektrische vliegenvangers met aanvullende tips door onze PestWest deskundige Fred Hurstel, Business Director EMEA.

PROGRAMMA:

Ontvangst: 08:30 – 09:00 uur | Aanvang workshop: 09:00 uur | Einde workshop: 12:30 uur | Lunch: 12:30 – 13:30 uur | Einde: 13:30 uur
Deelnameprijs bedraagt 80 euro. Dit is inclusief certificaat van deelname, hand-outs en lunch.

INTERESSE? AANMELDEN KAN VIA VOLGENDE LINK:
www.killgermriwa.com/newsletters/workshops/workshop_october_2013/form.php
Tot snel in Tilburg of Zoetermeer!

NIEUW:

EEN VEILIG BESTRIJDINGSCONCEPT
Cryonite® is een milieuvriendelijke en gepatenteerde technologie die gebruik maakt van koolstofdioxide om insecten dood te vriezen. De
gepatenteerde spuitkop werpt een koolstofdioxide “sneeuw”met optimale snelheid en deeltjesgrootte die snel insecten elimineert.
De technologie is ruim getest en beproefd. Het concept wordt al wereldwijd gebruikt voor de bestrijding van kruipende insecten.
•
•

Eenvoudig en veilig
100% biologisch 		

•
•

Efficiënt en snel
Tijd- en kostenbesparend

Meer informatie over Cryonite: www.killgermriwa.com/downloads/cryonite.pdf
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ACTIE! GELDIG VAN 11 NOVEMBER T/M 11 DECEMBER 2013
GEPERSONALISEERDE VOERKISTEN ZONDER PLAATKOSTEN...
...bij aankoop van 48 stuks AF Ratbox of AF Atom met eigen bedrukking;
...bij aankoop van 200 stuks AF Advance mousebox met eigen bedrukking;
...bij aankoop van 500 stuks AF Advance mousebox met eigen bedrukking. Bij deze laatste krijgt u er ook nog
eens 100 GRATIS gepersonaliseerde AF Insect Monitors bij!
MEER INFO OF VRAGEN? UW ACCOUNT MANAGER STAAT U GRAAG TE WOORD!

ONTDEK DE NIEUWE BIRD
FREE OPTICAL GEL

Bird Free kant-en-klare schaaltjes is een gepatenteerd preparaat
met natuurlijke actieve bestanddelen dat vogels van alle gebouwen
verdrijft, zonder nadelige gevolgen voor hen. Bird Free valt niet onder
de biociderichtlijn omdat de actieve bestanddelen worden erkend door
de Britse Health & Safety Executive als voedselcomponenten. Het doodt
of vangt geen vogels maar verandert onmiddellijk hun gedrag zodat ze
wegvliegen. Vogels zien een ultraviolet licht wat in hun ogen op vuur
lijkt. De visuele afschrikking wordt extra versterkt door de geselecteerde
voedselingrediënten waarvan de geur door vogels als weerzinwekkend
ervaren wordt.

Beschermt de leefomgeving

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ontwikkeld om extreme weersomstandigheden te doorstaan
Zowel binnen- als buitenshuis te gebruiken
Discreet door de plattere schaaltjes
Langdurige werking (onaangetast ten minste 2 jaar, mits
correcte installatie)
Houdt alle vogels uit de buurt van gebouwen zonder nadelige
gevolgen

De nieuwe Bird Free wordt geleverd in dozen van 15 stuks kanten-klaar vooraf gedoseerde schaaltjes. Meer informatie over deze
succesformule vindt u op www.bird-free.com/ Binnenkort ook
beschikbaar in het Nederlands.

Snel en eenvoudig aan te brengen zonder rommel
Installatietijd 2x zo snel
Op grote hoogte werken wordt makkelijker en veiliger
Stevige textuur maakt gebruik op hellende daken en hoekige
oppervlakken mogelijk

BENELUX PEST

Graag willen wij alle sponsors en bezoekers van de afgelopen Benelux Pest hartelijk bedanken voor hun bijdrage en aanwezigheid. Het
was alweer een enorm succes en we hopen dat iedereen er even hard van genoten heeft als wijzelf! Een uitgebreid verslag zal te lezen
zijn in de eerstvolgende editie van Pest Control News. Mocht u PCN nog niet ontvangen, gelieve ons dan een seintje te geven, dan
zorgen wij dat uw inschrijving goed verwerkt wordt.
Editie 2014 zal opnieuw plaatsvinden in Voorthuizen en wel op woensdag 24 september 2014. Noteer het alvast in uw agenda!

KILLGERMRIWA INFODAGEN 2014

De KillgermRIWA Infodagen 2014 zullen doorgaan op

Infodagen 2014
SAVE THE DATE!

WOENSDAG 26 & DONDERDAG 27 MAART 2014

Op woensdag 26 maart ontvangen wij u graag in Apeldoorn en op donderdag 27 maart in Gilze.
Meer informatie wordt binnenkort bekend gemaakt. Wij raden u daarom aan om onze nieuwsbrieven en website goed in de gaten te houden!
www.killgermriwa.com/killgermRIWA_infodagen.php
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