
W-trap de effectieve wespenval voor buiten!

Aanbevolen locaties voor inzet van W-trap zijn o.a.:
• In de tuin.
• Rondom speeltuinen.
• In de omgeving van vuilnisbakken of afvalcontainers.
• In de omgeving van zwembaden.
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De W-trap kan worden gebruikt in die periodes van het jaar dat wespen 
veel overlast veroorzaken. Meestal is dit in de periode van juni tot en 
met oktober. 

De W-trap wespenval is speciaal 
ontworpen voor het vangen van 
wespen, welke zowel kan worden 
neergezet, als kan worden opgehangen.

Hoe werkt W-trap?
Zodra de wespen de val binnen vliegen 
kunnen ze niet meer ontsnappen, 
worden bedwelmd door de geur en 
verdrinken in de vloeistof.

Waar te gebruiken?
De W-trap is bedoeld voor gebruik 
buitenshuis. Het zorgt ervoor dat de 
populatie wespen sterk verminderd, 
voordat de wespen voor overlast in de 
omgeving kunnen zorgen.

Eigenschappen en voordelen:
•   Het W-trap ontwerp zorgt ervoor 

dat je de wespen niet kunt aanraken.
•  De W-trap val biedt wespen de 

kans om snel de val in te vliegen, 
maar eenmaal binnen is ontsnapping 
simpelweg niet meer mogelijk.

•  De W-trap kan als niet-chemisch 
afval behandeld worden.  

•  Voor de W-trap is er een unieke, 
lokstof verkrijgbaar(*), Insective 
wespen lokstof welke wespen 
onweerstaanbaar vinden. Deze 
lokstof bestaat uit natuurlijke 
ingrediënten en is algemeen erkend 
als veilige stof. De lokstof bevat een 
natuurlijke stof die de wesp binnen 
enkele seconden bedwelmd en 
uitschakelt.

(*)  Er is één wespen lokstof zakje in 
verpakking aanwezig. De wespen 
lokstof is ook apart verkrijgbaar.

Specificaties

Naam :  W-trap, de effectieve wespenval
Materiaal  :  transparant geel PP plastic, afneembare deksel
Lokstof(*) :  Insective wespen lokstof, apart verkrijgbaar 2.13.4901
Montage : hangend of als tafelmodel
Artikel nummer :  2.13.4050
Afmeting w-trap :  13 x 20 cm (Diameter x H)
Pallet afmeting :  120 x 80 x 225 cm (L x H x B)
Garantie :  1 jaar fabrieksgarantie 
CE-gekeurd :  Ja

Aanbevolen locaties

• In de tuin.
• Rondom speeltuinen.
•  In de buurt van 

vuilnisbakken of 
afvalcontainers.

•  In de buurt van 
zwembaden.

•  Rondom of op een 
camping en terrassen.

W-trap 
de effectieve wespenval voor buiten!
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