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Voor huishoudelijk en agrarisch gebruik • Geen last meer van vervelende vliegen

For Domestic and Agricultural use • No more pesky flies

The safe, non-toxic Fly-trap

De veilige, milieuvriendelijke vliegenval

De effectieve vliegenval voor buiten

The effective outdoor Fly-trap
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De Insective vliegenval vangt de meest voorkomende vliegen waaronder 
huisvliegen, stalvliegen, klapvliegen, blauwe en groene vliegen.

In de Flyzone vliegenzak bevind zich een 
lokstof die vliegen onweerstaanbaar 
vinden. Deze lokstof bestaat uit voedsel 
ingrediënten en (levensmiddel) aroma’s, 
algemeen erkend als veilige stoffen. De 
lokstof lost op wanneer het gemengd 
wordt met water, deze menging vind plaats 
in de Flyzone val zelf. 
Aangetrokken door de geur, zullen vliegen 
de val binnenkomen aan de bovenzijde, 
waar een trechter geplaatst is. 

Hoe werkt Flyzone?
Zodra de vliegen de val binnenkomen 
kunnen ze niet meer ontsnappen en 
verdrinken in het water

Waar te gebruiken?
De Flyzone is bedoeld voor gebruik 
buitenshuis. Het zorgt ervoor dat de 
populatie vliegen sterk verminderd, voordat 
de vliegen voor overlast in de omgeving 

kunnen zorgen. Het is aan te raden om 
de val op te hangen op een afstand 
van minimaal 15 m van terrassen, 
speelplaatsen etc.

Unieke eigenschappen en voordelen:
•  De lokstof lost snel op en wordt 

geactiveerd wanneer water wordt 
toegevoegd aan de zak

•  Het Flyzone ontwerp zorgt ervoor dat 
je de vliegen niet kunt aanraken.

•  De Flyzone val bied vliegende insecten 
de kans om snel de val in te vliegen, 
maar eenmaal binnen is ontsnapping 
simpelweg niet meer mogelijk.

•  De Flyzone kan als niet-chemisch afval 
behandeld worden.

• Vangt 10.000 vliegen of meer.
•  Resistentie opbouw door vliegende 

insecten is simpelweg niet mogelijk; 
Flyzone blijft dus ook bij langdurige inzet 
effectief werken.

Aanbevolen locaties voor inzet van Flyzone zijn o.a.:

• Rondom pluimvee, varkens, schapen, paarden- en koeienstallen. 
 (zorg bij inzet binnenshuis altijd voor een goede ventilatie)

• In de buurt van vuilnisbakken, afvalcontainers of stortplaatsen.

• In de buurt van een composthoop.

• Rondom of op een camping, op redelijke afstand van de staanplaatsen en terrassen.

Wanneer kan de Flyzone worden gebruikt?
De Flyzone kan worden gebruikt in die periodes van het jaar dat vliegen 
overlast veroorzaken. Meestal is dit in de periode van maart tot en met oktober.

Flyzone, de effectieve vliegenval voor buiten
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