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OFERTĂ STAȚII DE INTOXICARE 
2023 

Denumire și descriere 
Preț Lei 
fără TVA 

ROV 801 F Stație de monitorizare.   
 

Dimensiuni: 207 x 119 x 43 mm. Acest tip de stație se foloseşte in special 
pentru prinderea şi monitorizarea rozătoarelor mici şi a insectelor cu ajutorul 
capcanei adezive cu feromon. Deschiderea stației se poate face doar cu cheie. 

9,00 

ED 101 F Stație de intoxicare pentru şoareci, de dimensiuni reduse 
Acomodează 2 batoane cerate sau momeală proaspătă. Dimensiuni: 125 x 95 x 
40 mm. Deschiderea stației se poate face doar cu cheie. 

7,00 

COM 901 F Stație de intoxicare pentru şobolani, compactă (Tip "Beta") 
Dimensiuni: 230 x 182 x 885 mm. Se poate folosi atât în interior cât si în 
exterior. Este din material plastic dur, rezistent la intemperii. Conține o tăviță 
mobilă şi dispozitiv pentru cuburi parafinate. În interior este prevazut cu 
agățători de dimensiuni potrivite pentru a putea fi usor utilizat cu capcana 
adezivă. Este prevăzut cu un capac inălțat pentru a permite utilizarea lui cu 
capcană mecanică de şobolani, in locuri unde nu este permisă folosirea 
biocidelor.  Deschiderea stației se poate face doar cu cheie. 

21,00 

COM 902 UV Stație de intoxicare pentru şobolani compactă (Tip 
"Beta"), cu capac transparent.  
 

Dimensiuni: 230 x 182 x 885 mm. Se poate folosi atât în interior cât si în 
exterior. Este din material plastic dur, rezistent la intemperii. Conține o tăviță 
mobilă si dispozitiv pentru cuburi parafinate. În interior este prevazut cu 
agățători de dimensiuni potrivite pentru a putea fi usor utilizat cu capcană 
adezivă. Este prevăzut cu un capac înălțat pentru a permite utilizarea lui cu 
capcană mecanică de şobolani, in locuri unde nu este permisă folosirea 
biocidelor.  Deschiderea stației se poate face doar cu cheie. 

22,00 

EA 701 F Stație de intoxicare pentru şobolani (Tip "Standard")  
 

Dimensiuni: 294 x 216 x 96 mm. Se poate folosi atât în interior cât si în 
exterior. Este din material plastic dur, rezistent la intemperii. Conține o tăviță 
mobilă şi dispozitiv pentru cuburi parafinate. În interior este prevăzut cu 
agățători de dimensiuni potrivite pentru a putea fi usor utilizat cu capcană 
adezivă. Este prevăzut cu un capac înălțat pentru a permite utilizarea lui cu 
capcană mecanică de şobolani, in locuri unde nu este permisă folosirea 
biocidelor.  Deschiderea stației se poate face doar cu cheie. 

22,00 



 

 

                                       
 
Prețurile nu conțin TVA. 
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PA 105 F Statie de intoxicare tip tunel pentru sobolani 
Dimensiuni : 297 x 125 x 90 mm. Se poate folosi atat in spatii interioare cat si 
exterioare. Este din material plastic dur, rezistent la intemperii. In interior 
este prevazuta cu dispozitiv pentru amplasarea cuburilor parafinate. 
Deasemenea, i se poate amplasa placuta adeziva cu feromoni. Deschiderea 
statiei se poate face doar cu cheie. 

16,50 

PA 103 F Statie de intoxicare tip Alpha pentru sobolani 
Dimensiuni : 297 x 95 x 90 mm. Se poate folosi atat in spatii interioare cat si 
exterioare. Este din material plastic dur, rezistent la intemperii. In interior 
este prevazuta cu dispozitiv pentru amplasarea cuburilor parafinate. 
Deschiderea statiei se poate face doar cu cheie. 

15,00 

Placuța cu lipici (Pentru ROV 801 F)  4,00 

Set plăcuțe lipici (2 buc) (Pentru PA 105 F) 15,00 

Cheie universală pentru toate stațiile de intoxicare şi stațiile de 
monitorizare   

0,75 


