SOMMARPLÅGOR
MED VÄRMEN KOMMER FLUGORNA
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FLY-CITY GETINGFÅNGARE

NEPOREX WSG 2

Art.nr
130946

Art.nr
131005
130941

Fly-City Getingfångare laddas med ett
sockerbaserat bete som blandas med vatten.
Betet aktiveras av solstrålarna. Getingarna dras
till den sötaktiga lukten i blandningen man fyllt
i getingfångaren. När getingarna väl kommit in
i fällan hittar de inte ut igen utan drunknar.
Betet är 100 % ekologiskt och framställt helt
utan kemikalier. Läs instruktionerna på
förpackningen.

1 kg
5 kg

Neporex® bekämpar effektivt fluglarver där
flugor kläcks. Neporex är en s.k. larvicid som ger
en effektiv flugkontroll samtidigt som det är
mycket låggiftigt för människor och djur.
Förpackningen är på 5 kg och räcker till 200
m². Neporex dödar endast fluglarverna, vilket
gör att effekten märks först efter ett par veckor.
Det är ett vattenlösligt granulat och strös ut,
löses i vatten eller sprutas med hjälp av
ryggspruta (grovt munstycke). Använd inte på
ytor som djuren kommer åt.

INSEKTSFÅNGARE MO-EL
INSECTIVORO
Art.nr
130880
Prisvärd insektsfångare för användning
inomhus tillverkad av MO-EL, ett italienskt
premiummärke, som är ledande inom
professionella insektsdödare i Europa. Fångar
flygande insekter inom ett område på 150m2.
Fläkthastighet 900 rpm. Med fällans ljudlösa
fläkt, endast en hastighet, och högeffektiva
32W UV-lampa kan du räkna med att fånga
insekter av de flesta slag som sökt sig in i ditt
hus. Lätt att rengöra. Tyst. H×B×D: 340×245×220
mm. Vikt: 2,4kg. UV-A lampor. 1×32W.
Dubbelisolerad. 230V.
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FLUGSPRAY KILL-IT
Art.nr
130955
130948

400 ml
750 ml

Bekämpar snabbt och effektivt flugor, getingar
och annan ohyra inomhus t ex i djurstallar,
bostäder, mjölkrum, förråd och liknande
utrymmen. Bekämpar även getingar i bostäder,
förråd, vindar och källare.

INSEKTSFÅNGARE
MED UV-LAMPOR 2 X 15 W
Art.nr
130970
130975

Insektsfångare
Klisterark refill 3 st/fp

INSEKTSFÅNGARE
ELEKTRISK PROFI 2 X 40 W

UV-lamp är en miljövänlig, effektiv, tyst och
hygienisk flug- och insektsfälla, perfekt för
stallmiljöer, mjölkrum mm. Ett ultraviolett ljus
lockar flygande insekter till fällan, där de fastnar
i ett speciallim som tål värme och UV-ljus.
Produkten är IPX4-klassad för våtutrymmen
och fuktiga miljöer. För inom- och
utomhusbruk. Avsedd för 220-240 V. 1komplett
lampa, 1 limark. Effekt: 2x15W.

Art.nr
130960
För stora ytrymmen, upp till ca 400m².
Splitterfria lysrör. Inspänning: 220 V/50Hz
Högspänning: 5000 V Lysrör: 2 x 40 W Vikt: 9,2
kg. Mått: Längd:685 mm. Bredd: 200 mm Höjd:
380 mm Skyddsklass: IPX4

Kraftiga insektsfånga

re!

INSEKTSFÅNGARE MO-EL
BUTTERFLY IP65

INSEKTSFÅNGARE MO-EL
CRI-CRI TURBIN IPX4

Art.nr
130870

Art.nr
130850
130992

En professionell insektsfångare från MO-EL
som lämpar sig för bl a lantbruk och slakterier
samt i offentliga lokaler. 15W UV-A lysrör och
utbytbara klisterpapper. Monteras hängande i
de medföljande upphängningskedjorna. 4 st
klisterark ingår. Ljudlös. Tekniska data: L×B×H:
112×435×400 mm. Vikt: 2,5 kg. Skyddsklass IP65.
Aluminium. Arbetsområde 12Í14m. 230V.

Insektsfångare
Lysrör 40 W

Den kraftfullaste insektsfångaren från det
italienska premiummärket MO-EL. I en
undersökning tillsammans med universitetet i
Bologna fångades 16 kg insekter på en vecka!
40W UV-A lysrör. LxBxH: 407x356x941 mm. Vikt:
11 kg. Skyddsklass: IPX4. Aluminium.
Arbetsområde: 15-18 m. 230V. Fläkthastighet:
1000 rpm. Extra lysrör till insektsfångare MO-EL
Cri-Cri Turbin och Profi. 40W. Ø = 35 mm Längd
utan tappar = 59 cm.

PHILIPS LYSRÖR 20W
TILL INSEKTSDÖDARE PRO

UV-A LYSRÖR MO-EL
INSECTIVORO 32W

Art.nr
130998

Art.nr
130885

Lysrör violett till flugan Ø = 35 mm Längd utan
tappar = 59 cm. 20 W.

Extra lysrör till insektsfångare MO-EL
Insectivoro 32W.

RESERVDEL, LYSRÖR 18 W

SPLITTERFRITT LYSRÖR

GRÖNA (TILL FLUGAN OCH PRO)

MO-EL STICK 40W

Art.nr
130910

Art.nr
130865

Ett lysrör med grönt sken, passande de flesta
förekommande elflugfångarna som använder
18W ljusrör.

Extra lysrör till insektsfångare MO-EL Stick
40W. Splitterfritt. Ø = 35 mm Längd utan
tappar = 59 cm

Tillbehör
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AGITA 10 WG
400 G
Art.nr
130950

FLUGFÄLLAN
Art.nr
135000 Stallet 58 x 30 cm 8 ark/fp
135010 Manschetten 11 x 3 12 ark/fp
135020 Gardinen XL 1 rulle 0,3 x 9 m
Gardinen S 1 rulle 0,1 x 6 m
135025
Effektivt, miljövänligt och komposterbart
flugpapper för stall, mjölkrum, ladugård etc. Sätt
upp i tak, på väggar eller runt olika föremål. Hög
effektivitet tack vare patenterat 3D-mönster och
fluocerande färg. Använd med fördel under hela
året. Verksam 24 timmar om dygnet under 6-8
veckor, eller tills flugfällan är full.
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Agita® 10 WG bekämpar flugor i djurstallar.
Den granulerade produkten blandas i vatten
och målas på väggar, fönsterbräden, stolpar,
takbjälkar, på soliga varma ytor och andra ytor
där flugor uppehåller sig. Använd inte på ytor
som djuren kommer åt. En förpackning på 400
gram har en effekt på 6 - 8 veckor samt räcker
till ett stall med en golvyta på 160 m².

FLUGSMÄLLARE
MIXADE FÄRGER
Art.nr
135105
Klassisk flugsmällare i plast.

IFLUGFÄLLAN BANDET

FLUGFÅNGARE SPIRAL
6ST/FP
Art.nr
136045
Luktfri och miljövänlig flugfälla för hemmet, i
form av en spiral. Det långtidsverkande limmet
fångar flugor och andra insekter diskret och
tyst. Verksam dag och natt.

Art.nr
135030
130975

Komplett startpaket
Refill 500 m/rulle

Effektivt och miljövänligt flugband med
installationskit. Fällan är verksam året om, 24
timmar om dygnet i stall, mjölkrum, ladugård
etc. Rullen placeras i takhöjd. När banden är
slut ersätt med refillen. Startkit med spole och
500 m band.

FLUGFÄLLAN FÖNSTRET
10 ARK/FP
Art.nr
135050
Miljövänlig flugfälla som ger trivsam miljö fri
från irriterande flugor. Med luktfritt och
långtidsverkande lim, som fångar flugor diskret
och tyst. Attraherar flugor effektivt 24 timmar
om dygnet. Diskret transparent design.
Placeras i nederkanten av fönstret.

DOFTPATRON
TILL MOSQUITO TRAP

FLUGFÄLLA DISKRET
3 ST/FP

Art.nr
130983

Art.nr
135095
Attraherar flugor effektivt dygnet runt.
Verksam 6-8 veckor. Se till att fällans öppning
riktas mot fönstrets öppna yta och inte in mot
fönsterkarmen. Innehåller 3 st.
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Hur fungerar den? Solen värmer och hettar upp kulan,
vilket gör att bromsarna dras till den. Bromsarna flyger mot
"djuret" och försöker hitta ett sätt att bita djuret. Bromsarna
ser snart att det inte var ett djur och vill flyga där ifrån och
kan endast starta sin flygfärd genom att flyga uppåt.
Genom att de flyger uppåt så gör skärmen att de tar sig in i
fällan. Fällan är konstruerad på ett sådant sätt att via en
konisk huva|styrs hästflugan uppåt till en centralt placerad
trattbehållare. Tänk på att tömma behållaren regelbundet
från fångade insekter.

BROMSFÄLLA TAON-X MINI
Art.nr
600133
Taon-X Mini kan användas både ute och inne.
Minskar effektivt mängden bromsar och
hästflugor. Den innehåller inga gifter eller
ämnen som är skadliga för miljön. Diameter: 35
cm, monteras med underkanten 100-180 cm
över marken, täcker en yta upp till 100 m².

BROMSFÄLLA TAON-X
Art.nr
600132
Taon-X rekommenderas till de flesta
djurslagen. Minskar effektivt mängden bromsar
och hästflugor. Den innehåller inga gifter eller
ämnen som är skadliga för miljön. Diameter: 1,2
m, höjd: 2,2 m, täcker en yta upp till 10 000 m².
Kan tex. hängas upp i ett träd, monteras på en
utstående bräda eller annan lösning.

EXTRA BEHÅLLARE TILL
BROMSFÄLLAN TAON X
Art.nr
600765
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på din häst
ULTRASHIELD BLACK 946 ML
Art.nr
0984
Högeffektivt och snabbverkande flugmedel
mot bitande och stickande insekter på häst.
Skyddar upp till 17 dgr. Behagligt parfymerad
med aloe, lanolin och citronella. Innehåller
solskyddskräm i en icke-oljig silikon/vattenbas.
Föl mindre än 12 veckor får ej behandlas. Färdig
att använda. Registrerad och godkänd hos
kemikalieinspektionen.

ULTRASHIELD GREEN 946 ML
Art.nr
601976
NY FORMULA! Naturlig vattenbaserad
sommarspray som innehåller väldoftande
eteriska oljor med avvisande och vårdande
egenskaper. Framtaget för att ge en trivsam,
lugn och behaglig utevistelse eller ridtur under
sommarmånaderna. Har vårdande egenskaper
som ger en skinande päls, man och svans.
Lämnar inga klibbiga eller oljiga rester.
Ultrashield fungerar utmärkt att använda på
hästar, boskap och husdjur. 0h tävlingskarens!
(innehåller ej längre cederträolja)

Naturlig vattenbaserad sommarspray
Fräsch doft av eteriska oljor
För en behaglig utevistelse och ridtur

FLUGSPRAY
BROMS BLOCKARE +
Art.nr
77820030
77820035
77820040

125 ml
500 ml
2500 ml

Ett högeffektiv och dermatologiskt testad
insektsspray. Den bruksfärdiga lotionen har
tagits fram i samarbete med det Tropiska
institutet i Schweiz som specialskydd mot
bitande bromsar, flugor, myggor. Högeffektivt
skydd m eteriska oljor. Även mot fästingar.
Garanterar ett långvarigt skydd. Behandlade
hästar får gå till livsmedelsproduktion tidigast
60 dagar efter avslutad behandling. Godkänd
hos Kemikalieinspektionen.
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Klådstillande och
mjukgörande

BIO N´IX 0,5 L
Art.nr
0760
Klådstillande, lättflytande kräm att använda vid
besvärande klåda, till exempel vid knottallergi,
insektsangrepp eller soleksem. Goda mjukgörande egenskaper, dämpar irritation i hud
samt hämmar bakterietillväxt. Innehåller den
aktiva ingrediensen Benzylbenosat. Kan även
användas i förebyggande syfte mot klåda och
hudirritation orsakad av insekter. Används med
fördel efter tvätt med Milt Schampo.

SUPERBRA HÄSTSALVA
GRÖN
Art.nr
1278
1279

FLERTALET HÄSTAR FÅR EKSEM OCH KLÅDA
UNDER SOMMARHALVÅRET

Insektsallergi hos häst, eller sommareksem som
det också kallas, innebär extremt obehag för
hästarna. Sommareksem beror på olika orsaker,
de vanligaste är överkänslighet för sol eller
insekter, främst allergi mot svidknottens saliv.
För att förebygga problemet så är det bra att
använda solskyddsmedel, insektsmedel och
eksemtäcke för att skydda hästen.

Mjukgörande bivaxsalva med doft av citronella
Motverkar uppkomst av klåda
150 ml
500 ml

Naturlig behandling av huden under sommaren

Superbra Hästsalva Grön är en mjukgörande
bivaxsalva med doft av citronella. För en
naturlig behandling av hästens hud under
sommaren. Används även med fördel i förebyggande syfte på utsatta hudpartier. Salvan är
lätt att stryka på och absorberas snabbt av
huden, dessutom en utmärkt sommarsalva
som håller knott och mygg borta. Kan hjälpa till
att lindra vid klåda orsakad av sol och insektsangrepp. Ren naturprodukt.

ITCHGARD
Art.nr
1130
1128

500 ml
1000 ml

Lindrande salva med örtbaserade extrakt mot
klåda orsakad av insektsangrepp, sår, lindrig
solbränna och soleksem. Salvan är en ren
naturprodukt som är tillverkad under
laboratoriekontroll. Verkar lugnande, lindrande
och mjukgörande samt hjälper till att hålla
man och svans trasselfritt.
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SÅRVÅRD & FÖRBAND
Under sommarbetet är olyckan lätt framme.
Vi har ett urval av kvalitets bomullsprodukter
för sårvård och förband.
Läs mer på vår hemsida om respektive produkt.

0961 - Bomull Veckad 1 kg

813307 - Bomull veckad
perforerad 150 gr

0962 - Bomull
Halvkomprimerad 1kg

0958 - Bomull Prima
Hårdkomp 1kg

770005 - Gasbinda standard
vävd kant vit 10cm x 10m 5 st/fp

0963 - Bomull/Gasväv
30 cm 500 gr
WILLAB.SE

SHOWSHEEN
SHOWRING SHINE 950 ML
Art.nr
0989
Långtidsverkande pälsglans i toppkvalité som
förhindrar man och svans trasslar sig. Reder ut
tovor med lätthet och skyddar håret vid
borstning. Berikad med provitaminer för att ge
näring till pälsen och silkeproteiner för att
stärka man och svans.

Tips & trix
mot styngflugor
Styngflugeägg ser ut som små gulvita prickar och
kan skapa stora problem för hästar. Därför är det
väldigt viktigt att ta bort dem dagligen.
Pälsglans gör det svårare för äggen att fästa. Även
ett husmors tips är att blanda kyllera med vatten
och spraya på benen innan hagvistelse.
Ryktsten gör det lätt att skrapa bort äggen.
Flugäggskniven bör finnas i varje stall.

Se hemsidan för våra andra pälsglans från:
Effol, Fiebing's, Lincoln och Pharmaka

SWEDE CLAY
Art.nr
1050
1055
1051

2 kg
4 kg
10 kg

Kylande benlera för häst. Leder bort värme från
benen, vilket ger en djupverkande effektiv
avkylning. Används efter hårda arbeten samt
vid den dagliga skötseln av tävlingshästens
ben. Hjälper till att förbygga minska
utbredningen av mindre inflammationer.
Färdig att användas, lätt att stryka på.

Nyhet

HS FLUGÄGGSKNIV
Art.nr
602787
Flugäggskniv speciellt framtagen för att
effektivt kunna avlägsna Styngflugeägg.
Utformad för att enkelt kunna följa hästens ben
och kropp. Kniven är designad med små tänder
som man skrapar försiktigt medhårs, för att få
loss äggen utan att skada hästens ben. Bör
användas med stor aktsamhet för att undvika
att skada hästen. Kniven skall alltid dras
medhårs. Tvätta alltid händerna efter kontakt
med styngflugeägg, även under naglarna.
Undvik att röra din egen mun samt hästens
mun och ögon innan du tvättat av dig.

WILLAB.SE

HS RYKTSTEN
Art.nr
813640
Ryktsten som tar bort gula fläckar, flugägg och
fällpäls. Stl. 10 x 3 x 9,5 cm
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FÄSTINGPLOCKARE PLAST
TICK 2
Art.nr
415001
Tick 2 är tillverkad i plast utan rörliga delar lättskött och hållbar. Rätt använd avlägsnar
den både stora och små fästingar utan att
lämna några rester eller delar kvar.

BETESMASK GREENGUARD
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Art.nr
0979
1231
602240
602241

Shetland
Ponny
Full
X-Full

Mask av specialgummi som begränsar
gräsätandet. Greenguard är idealisk för
överviktiga hästar, hästar som tävlar och därför
inte bör äta för mycket gräs, fånghästar etc.
Fungerar utmärkt för att förhindra
bandagebitning och dylikt. Fästes lätt på
grimman. Inklusive fyra fästningsremmar.

FLUGHUVA
TILL EKSEMTÄCKE
Art.nr
71300062
71300063

Shetland
Ponny

Flughuva som träs över hästens huvud. Nätet
framför ögonen står ut och ligger därför inte an
på ögonen. Med öron. Justeras med karborre
under halsen. UV beständig.

NOSSKYDD I POLYESTER
FÖR GRIMMA

EKSEMTÄCKE LJUSBRUN
MED UV-SKYDD

Art.nr
71550031

Art.nr
756308
756311
756312

85 cm
115 cm
125 cm

Nosskydd med UV-skydd att använda på
grimman för hästar som är känsliga för solens
strålar. Kan även fästas på träns. Skyddar till
viss del även mot insekter.

756313
756314
756315

135 cm
145 cm
155 cm

Täcke som skyddar mot sol och insekter. Tyget
är av 100 % polyester, 180g/m2 och har extra
UV-skydd. Levereras i ett stycke, med fast hals
och magplatta. Resårdetaljerna gör att det
smider tätt om hästen. Benresårer ingår också,
samt rejäla fixlockspännen. Sömmarna vänds
utåt för att förhindra skav på känsliga hästar.
Svansflärp.
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HS COMBOHALS SILVER
FLUGTÄCKE
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Art.nr
600522
600523
600524

95 cm
105 cm
115 cm

600525
600526

125 cm
135 cm

600527
600528
600529

145 cm
155 cm
165 cm

Täcke som skyddar mot sol och
insekter. Tyget är av 100 % polyester,
180g/m2 och har extra UV-skydd.
Levereras i ett stycke, med fast hals
och magplatta. Resårdetaljerna gör
att det smider tätt om hästen.
Benresårer ingår också, samt rejäla
fixlockspännen. Sömmarna vänds
utåt för att förhindra skav på känsliga
hästar. Svansflärp.

TROP RIDE
FLUGTÄCKE

HS COMBOHALS ZEBRA
FLUGTÄCKE
Art.nr
75500158
75500159
75500160
75500161

85 cm
95 cm
105 cm
115 cm

75500162
75500163

125 cm
135 cm

75500164
75500165
75500166

145 cm
155 cm
165 cm

HS COMBOHALS VIT
FLUGTÄCKE
Art.nr
75500149
75500150
75500151
75500156

WILLAB.SE

95 cm
105 cm
115 cm
165 cm

Art.nr
601561
601562
601563
601564

115 cm
125 cm
135 cm
145 cm

601565
601566

155 cm
165 cm

Flugtäcke i 100% polyester-mesh med
dekorativa blå kantband. Nylonfodrat vid front
och svansflärp för att förhindra skav. Försett
med elastiska bensnören, bogveck och dubbla
frontspännen.

Skydda från irriterand
e
HS FLUGHUVA
MED LÅNG NOS

HS FLUGHUVA
MED TEDDY KANT
Art.nr
601027
601028
601029
601030

Ponny
Cob
Full
X-Full

Flughuva med supermjuk teddyfleecekant för
att motverka uppkomsten av skav. Huvan
blockerar merparten av solens skadliga UVstrålar och skyddar de känsliga områdena vid
ögon och panna. Sitter väl på plats och knäpps
fast med kardborre över ganaschen. Det är
viktigt att ha din häst under uppsikt när den
bär en flughuva. Maskintvätt i max 40 grader.

Art.nr
601022
601023
601024
601025

insekter
Ponny
Cob
Full
X-Full

Ny svart, innovativ, heltäckande flughuva med
lång nos och supermjuk teddyfleecekant för att
motverka uppkomsten av skav. Täckta öron i
elastisk mesh. Den långa nosen skyddar nos
och nosryggen mot insekter och sol. Huvan
blockerar merparten av solens skadliga UVstrålar och skyddar de känsliga områdena vid
ögon och panna. Sitter väl på plats och knäpps
fast med kardborre över ganaschen. Det är
viktigt att ha din häst under uppsikt när den
bär en flughuva. Maskintvätt i max 40 grader.

HS FLUGHUVA
NYLON/PVC MED UV-SKYDD

HS FLUGHUVA NÄT
MED TEDDY RUNT KANTERNA

Art.nr
716042
716043

Art.nr
716002
716003
716004
716005

Föl
Ponny
Cob
Full

716006
716007

X-Full
XX-Full

XS
S

Flughuva som skyddar hästen mot sommarens
plågor. Huvan har en resårkant, vilket gör att
den smiter åt extra bra, och stänger flugorna
ute. Materialet är av nylon & pvc, med UVskydd. Tänk på att det är mycket viktigt att
passa till huvan väl, samt att kontrollera
regelbundet för att undvika ögonskador.

Flughuva av nät som skyddar hästens ögon
mot irriterande flugor. Huvan har mjuk
teddykant och brett och starkt kardborrlås.
Mått ca 68-75 cm runt ganaschen.
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Ditt varumärkeshus
med många specialister!

WILLAB AB
Box 1180, 269 25 Båstad
Besöksadress: Hålarpsvägen 15
269 62 Grevie
Org nr: #556196-1813
Vxl: 0431-44 59 00
info@willab.se
www.willab.se

