Nieuwe KAD Handboek
sterk verbeterd

nichting
Ke-nniKent rum

Naast het zeer uitgebreide KAD-Na-

Deze index wordt periodiek bijgewerkt

slagwerk heeft het KAD ook een nieuwe

zodat u altijd in het bezit bent van een

versie van het praktische handboek

overzicht met toegelaten middelen per

uitgebracht. Het Handboek is onmisbaar

diersoort. Het Handboek maakt deel van

voor iedere dierplaagbeheerser en hoort

de cursus Bestrijd ingstechnicus. Bij de

dan ook deel uit te maken van diens

aanschaf van het KAD Handboek bent

standaarduitrusting in de auto of in het

u automatisch geabonneerd op de wijzi-

veld. Het handboek is volled ig geactua-

gingsbladen. Het nieuwe handboek kost

l iseerd en uitgebreid met enkele nieuwe

€ 145,- (exclusief BTW en verzendkos-

hoofdstukken. Deze bevatten praktische
i nformatie (chec klists) voor het opzetten

ten). Leden van het KAD betalen

Dierpl.tgen

€ 130,-.

van een bestrijdingsplan en en een informat ief overzicht van al le i n Nederland

Introductie-actie:

toege laten bestrijdingsmiddelen. Nieuw

Bij inlevering van een oud handboek

is ook een zoekindex waarin overzichte-

(SVO of N DA) ontvangt u tot

1ijk en per d iersoort is gerangschikt welk

31 augustus 2007 nog eens
€ 15 korting!

m iddel toegepast mag worden voor de
bestrijding van de betreffende diersoort.

BIJEN BEKJE®
Roestvrijstalen stootvoeg rooster
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Bijenbekjes is een nieuwe vinding
waardoor het heel simpel wordt uw
spouwmuur te beschermen tegen
wespen, bijen, muizen en ander
-:::;_......_~ongedierte. Makkelijk te plaatsen
zonder speciaal gereedschap,
ook in bestaande woningen!
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Bijenbekje is de naam van een
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nieuw rooster voor de open stoot-
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voegen in de buitenmuu r. Zonder

Q)

rooster komen er bijen en wespen
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en zelfs muizen in de spouw. Dit
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roestvrijstalen rooster is met de
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hand te plaat sen. Het past zich
automatisch aan de breedte aan en
borgt zichzelf. Een uitvinding waarvan in 1,5 jaar meer dan 1 mi ljoen
verkocht zijn. Meer infomatie:

WWW.BIJENBEKJE.NL
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BB Hoogeveen.

