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Sneglefrit omrÃ¥de

Jag dræbersneglene på flugt. Hold måren væk fra dit loft, stop naboens kat i at komme på uønsket besøg, på den miljørigtige må
og få en ekstra bonus med i købet, nemlig at sneglebåndet har en øjeblikkelig virkning der hvor du sætter den op.

Har man en gang prøvet at stå med et skadedyrsproblem, er man også klar over hvor langt man egentlig er villig til at gå, for
at slippe af med problemet igen, og gerne så hurtigt som muligt.

Nu er løsningen med det nye sneglebånd klar udviklet af opfinder Jens Jørgen Olesen for Kohsel Elektronik. Anvendelses
mulighederne for sneglebåndet fra frustrerede hus ejere og hobby folk, vokser i takt med at flere og flere får kendskab til
den enkle og smarte måde hvorpå man også kan holder mange andre skadedyr end dræbersneglene væk på, også er det endda
utrolig simpelt. Ved en ganske enkel installation hvor alle kan klare opgaven, kan man komme af med sit
skadedyrsproblem før dagen endnu er omme, med det nye Sneglebånd fra Kohsel.

Der er utallige muligheder gemt i det nye sneglebånd. Indtil videre har vi fået tilbagemeldinger fra folk der bruger
sneglebåndet til følgende opgaver:
&bull; at holde naboens kat væk med.
&bull; at holde duer, måger og andre fugle væk fra udhæng og gesimser med.
&bull; at holde måren væk fra loftet med.
&bull; og naturligvis at holde dræbersneglene væk med.

Miljørigtig løsning
Fordelene ved at bruge sneglebåndet, ligegyldig hvilket formål du vælger at bruge det til, er at det er en 100 % miljørigtig
løsning der er ikke sviner naturen, din køkkenhave eller andet til, som f.eks. mange skadedyrbekæmpelses stoffer gør, og du
skal altså ikke spekulere på om din køkkenhave stadig er økologisk i morgen, når du har opsat sneglebåndet.

Øjeblikkelig virkning
En anden grund til at vælge sneglebåndet frem for andre løsninger, er at sneglebåndet virker fra det øjeblik det er opsat og sat
i drift. Vedligeholdelsen af sneglebåndet begrænser sig til at checke for bevoksning og andre genstande der kunne komme i
kontakt med sneglebåndet.
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Enkel montering

Der kræves ingen specielle forudsætninger for at opsætte sneglebåndet, afhængigt af hvor langt et stykke sneglebånd du skal ha
sat op, er det noget der kan gøres i løbet af kort tid, og de parallelle tråde gør at det ikke kan monteres forkert. Sneglebåndet
er hverken farligt for dyr eller mennesker

Skadedyrsfrit område

Hvad enten det drejer sig om at holde køkkenhaven fri for dræbersnegle, eller igen at gøre græsplænen til dit område i stedet for
efterladenskaber fra naboens hund eller kat, eller du ønsker at holde måren væk fra loftet så du igen kan få nattero, når den
kravler rundt, eller du ønsker at slippe af med de mange duer eller f.eks. måger der efterlader både det ene og andet på
gesimser og udhæng, så ligger mulighederne med det nye sneglebånd nu åbne.

Sneglebåndet monteres ganske enkelt på det område hvor du har dit problem. Sneglebåndet kan opsættes på mange måder, du
kan evt. bruge et bræt, en husvæg, eller du kan opsætte det langs dit stakit eller lige netop der hvor du har brug for det.
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