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OKENNÍ SÍTĚ
Bílá nebo černá síťovina se připevní do okenního 
rámu pomocí samolepicího suchého zipu, kde pů- 
sobí jako ochrana proti mouchám, komárům, 
můrám, pavoukům a vosám.
Nabízíme ji ve třech rozměrech 90x150 cm, 
130x150 cm, 180x150 cm.
Síť může být opakovaně sejmuta a nasazena 
pro praní (30° C) nebo na zimu.

Deratizační stanička 2v1
Plastová stanička na myši a jiné druhy drob- 
ných hlodavců. Bezpečná, klíčem uzavíratelná. 
Součástí balení je lepová past k odchytu lezou- 
cího hmyzu.

FLORABAND - Lepové šipky k ochraně rostlin 
před škůdci
Sada 5 ks žlutých šipek slepených navzájem 
k sobě. Lepové šipky se zapichují do zeminy 
v blízkosti rostlin. Lapač přitahuje škůdce svou 
žlutou barvou.

ARBOBAND - Lepové desky k ochraně rostlin 
a stromů před škůdci
Sada 5 ks desek slepených navzájem k sobě 
jako u FloraBand. Lepové desky se věší do blíz- 
kosti rostlin nebo přímo na rostliny a stromy. 
Použití je možné jak v interiérech a sklenících, 
tak i v exteriérech. Lapač přitahuje škůdce svou 
barvou. Nabízíme ve třech barevných provedeních 
- žlutá, modrá, bílá.

Past na vosy - nádobka / držák na PET lahev
Past je učena k odchytu obtížného létajícího 
hmyzu na zahradách, balkonech, v altánech 
apod. Účinkuje bez chemikálií. Jako náplň 
postačí ovocný sirup, džus nebo jiné sladké, 
nejlépe kvasící nápoje.

FRUTABAND - Lepové pásy k ochraně ovocných 
stromů před lezoucími škůdci
Dva páry pásů, kdy každý pár je tvořený dvěma 
lepovými pásy, které jsou vzájemně slepeny 
k sobě. Balení tedy obsahuje 4 lepové pásy 
o rozměru 540x150 mm. Lapač vytvoří bariéru, 
která nedovolí lezoucím škůdcům projít 
do koruny stromu a způsobit případné škody 
na plodech.

PAST NA KRTKY A HRABOŠE KLEŠŤOVÁ
Pozinkovaná a černá past je založena na principu 
zubatých kleští, které k sobě svírá silná pružina. 
Kleště na krtky jsou uprostřed zajištěny pojistným 
plíškem. Když do něj krtek narazí během 
pravidelného čištění svých chodeb, odjistí past 
a ta jej polapí.

PAST NA KRTKY A HRABOŠE TRUBKOVÁ
Humánní trubková past na krtky a hraboše 
uvězní živého krtka, kterého potom lze vypustit 
kdekoliv v přírodě. Je vyrobena z kvalitního 
plastu a pozinkovaných plíšků bez povrchové 
úpravy. Past lze používat opakovaně.

VERMIFIX - Lepidlo na ochranu stromů a rostlin 
- sprej / kelímek / tuba
Speciální certi�kované lepidlo na ochranu stromů 
a rostlin před lezoucími a létajícími škůdci. 

PRO ZAHRADU

PRO ZAHRADU

Štěpařský vosk - kelímek / tuba
Štěpařský vosk s přídavkem včelího vosku je určen 
k roubování a ošetření ran po řezu a oděrech v sa- 
dařství.

FORMITOX EXTRA - Návnada na hubení 
mravenců - prášek / křída
Formitox extra je účinný přípravek proti mra- 
vencům všeho druhu, kteří často pronikají 
zvenku do vnitřních prostor budov. Po požití 
návnady hmyz hyne.

RATASTOP - Měkká nástraha na hlodavce 
ve formě pasty
Rodenticidní nástraha v jednodávkových sáčcích 
po 15 g, která hubí myš domácí a potkana 
obecného. Nástrahu používejte v plastových 
deratizačních staničkách Papírna Moudrý 2v1.

Papírna Moudrý, s.r.o je předním výrobcem prostředků proti hmyzu 
a hlodavcům. Společnost úspěšně navázala na dlouholetou tradici 
výroby mucholapek a lepových pastí v regionu jižní Moravy. Naše 
rodinná �rma byla založena roku 1991 a postupem času se stala 
jedním z největších producentů mucholapek na světě.  Veškeré naše 
lepové pásy a lapače jsou bez jedů a šetrné k životnímu prostředí.

V současné době nabízíme komplexní řešení pro domácnosti i �rmy v boji 
s obtížným hmyzem a hlodavci. Dále jsme rozšířili portfolio o výrobky 
na ochranu stromů a rostlin pro sadaře a zahrádkáře. 

Firma zaměstnává v sezóně až 100 pracovníků v dvousměnném 
provozu. Výrobky vyvážíme do 40 zemí světa. Sídlíme v Židlochovicích, 
v jihovýchodní části České republiky.

Papírna Moudrý, s.r.o., Nádražní 56, 667 01  Židlochovice, Česká republika
tel.: +420 547 231 064, e-mail: moudry@moudry-cz.com
www.moudry-cz.com
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ECOSTRIPE ATTRACTIVE - Mucholapka
Oboustranně lepicí pás papíru opatřený lákadly, 
který zaručuje účinný odchyt mouchy domácí 
(Musca domestica). Balení 4 ks, 5 ks, 10 ks 
nebo 100 ks v krabičce. 

VETROBAND - Okenní mucholapka
Jednostranně lepicí pás opatřený lákadly, 
pro odchyt všeho hmyzu nalétávajícího na okna, 
hlavně mouchy domácí a octomilek.
Mucholapka je opatřena červenou lepicí páskou 
na zadní straně, která se lepí na okno.

FLY STICK - Lapač octomilek a much
Lapač na mouchy a létající hmyz ve tvaru válce 
s lepovou plochou a atraktantem. Fly Stick je 
vhodnou náhradou klasické mucholapky v mís- 
tech manipulace s potravinami. Vhodné pro 
odchyt octomilek, mouchy domácí a dalšího 
obtížného hmyzu.

FEROKAP - Feromonový lepový pás v rolce 
na monitoring potravinových molů
Oboustranně lepicí pás papíru opatřený fero- 
monem, který zaručuje účinný odchyt samců 
potravinových molů:  zavíječe skladištního (Ep- 
hestia elutella), moučného (Ephestia kuehniel-
la), datlového (Ephestia cautella) a paprikového 
(Plodia interpunctella). Výrobek obsahuje 
i atraktant pro odchyt mouchy domácí.

FEROBAND - Feromonový lepový pás na mo- 
nitoring potravinových molů
Jednostranně lepicí papírový pás opatřený 
feromonem, který zaručuje účinný odchyt 
samců 4 druhů potravinových molů - zavíječe 
skladištního (Ephestia elutella), moučného 
(Ephestia kuehniella), datlového (Ephestia 
cautella) a paprikového (Plodia interpunctella).

DRESSBAND - Feromonový lepový prostře- 
dek na monitoring šatních molů
Jednostranně lepicí pás opatřený netoxickým 
a ekologickým lepidlem s feromony, který se 
skládá do tvaru trojúhelníku. Lapač zaručuje 
účinný odchyt samců šatních molů druhu 
Tineola bisselliella a Tinea pellionella. Lapač 
je účinný po dobu až 3 měsíců.

SILVERBAND - Past na rybenky
Jednostranně lepicí pás, který se skládá do tva- 
ru trojúhelníku - lepová plocha je pokryta 
netoxickým lepidlem, která zajišťuje účinný 
odchyt rybenek (Lepisma saccharina).

INSECTBAND - Lapač švábů a lezoucího 
hmyzu
Lapač švábů a lezoucího hmyzu najde využití 
všude tam, kde představují švábi (Blatella 
germanica) a příbuzný hmyz nepříjemnou spo- 
lečnost, tedy v kuchyních, jídelnách, skladech 
a podobných prostorách.

RATRAP - Lepidlo na lezoucí hmyz
Netoxické a voděodolné lepidlo je určeno k od- 
chytu švábů, mravenců a dalšího lezoucího 
i létajícího hmyzu. Nanáší se na jakýkoliv rovný 
nesavý materiál, jako je karton, plastová či dře- 
věná deska, fólie a jiné. Z lepidla je třeba vytvořit 
jednolitou lepivou plochu o potřebném rozměru.

RATABOOK - Lapač/kniha na lezoucí hmyz
Mimořádně účinná a netoxická lepová past 
ve tvaru knihy na odchyt lezoucího hmyzu 
a škodlivých organizmů. Najde využití všude 
tam, kde představují škodlivé organismy jako 
švábi, mravenci a další lezoucí hmyz nepříjemnou 
společnost, tedy v domácnostech, kuchyních, 
jídelnách, skladech a podobných prostorách.

RATABAND - Lapač na lezoucí hmyz
Mimořádně účinná netoxická a ekologická lepová 
past na odchyt lezoucího hmyzu. Pro zvýšení 
lákavosti pro hmyz můžete přidat návnadu 
v podobě ořechů, sýra, slaniny atd.

PAST NA MYŠI A KRYSY DŘEVĚNÁ - překližková 
nebo buková
Klasická dřevěná sklapovací past na myši/krysy, 
která se před použitím opatří vhodnou náv- 
nadou, pak natáhne a zajistí. Jako návnadu lze 
použít sýr, salám, slaninu, oříšky, případně i sladce 
vonící potraviny.

PLASTOVÁ PAST NA MYŠI 
Tato lehká past na myši je složena ze dvou 
plastových čelistí, kvalitní nerezové pružinky 
a spouštěcího mechanismu uvnitř pasti, kde 
je návnada. Natáhnutí pasti a umístění náv- 
nady je velmi jednoduché a lze opakovaně 
použít.

STABLEBAND / STABLEBAND MINI - stájová 
mucholapka
Lepový pás ve formě rolky k  odchytu mouchy 
domácí ve stájích a chlévech. Nabízíme dva 
rozměry, a to 10 x 0,3 m a 5 x 0,15 m.

KOVOVÁ PAST NA MYŠI/KRYSY
Klasická sklapovací past na myši/krysy v celo- 
kovovém provedení. Jako návnadu použijte sýr, 
salám, slaninu, ořechy nebo jiné sladce vonící 
potraviny.

PAST NA MYŠI DOMEČKOVÁ
Drátěná past s pozinkovou povrchovou úpravou 
na odchyt živých myší a dalších malých 
hlodavců. Past umístíme na místo s výskytem 
hlodavců, ale mimo dosah dětí a domácích 
zvířat. Veškerou manipulaci s pastí se doporučuje 
provádět pokud možno v rukavicích, aby nebyl 
cítit lidský pach.
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KOVOVÁ PAST NA MYŠI OTVÍRACÍ
Otvírací past na myši v kovovém provedení, 
která se od klasických liší jednodušší manipulací. 
Stačí pastičku otevřít jedním pohybem, vložit 
návnadu a ponechat na místech vysokého výskytu 
hlodavců. Citlivost pasti lze regulovat.

PLÁCAČKA NA HMYZ
Plastová plácačka na hmyz v pěti barevných 
variantách - žluté, červené, zelené, modré a černé. 
Naše plácačka má osvědčený tvar a je vyrobená 
z kvalitních plastů.


