
Fruitvliegjes zijn onhygiënisch en voor veel huishoudens een bron van ergernis en schaamte. Fruit Fly Ninja® is de organische oplossing in de vorm 
van een kleine, onopvallende val. Professionals in de F&B sector maken reeds gebruik van de ninja’s om de ongemakken te bestrijden.

"Kleine handige flesjes die je overal kan kleven. Super doeltreffend. Eindelijk fruitvliegjes vrij in de keuken. We hadden het klassieke fruitvliegjes appeltje ernaast gezet 
voor de test..... resultaat... Geen vliegjes bijna in het appeltje. En de kleine Fruit Fly Ninja zat al aardig vol. Top produkt!." Cathérine van der Auwera

Productnaam  Fruit Fly Ninja  Periode van overlast
Aantal stuks per Retail Pack 1  EAN Retail Pack (consumentenartikel) 8719324825788

Gebruiksduur  30 dagen  Super Ninja artikelnummer FFN41219 

CAP (EUR incl. BTW) 6,95      
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Producten voor ongediertebestrijding kunnen het milieu ernstig verontreinigen. Wij zijn gespecialiseerd in het op verantwoorde wijze bestrijden van de overlast van insecten 
door ecologische retail producten aan te bieden waar zowel retailers als consumenten blij van worden.

In deze uitdagende missie worden wij gesteund door onder andere Wageningen University & Research (toonaangevend op het gebied van landbouwwetenschappen en 
entomologie) en door de vele marktpartijen die niet alleen onze business case omarmen maar ook de impact die we samen hebben.

Zilvervisjes nestelen in muren en vloeren van huishoudens en geven met name keukens en badkamers een onhygiënische indruk. Silverfish 
Ninja® lost dit probleem in overlastgebieden op door middel van dit aantrekkelijke lijmbord dat lijkt op een voed- en schuilplaats.

"De zilvervisval werkt prima. We hebben regelmatig last van zilvervisjes met name in de keuken en in de wc, vochtige plekken. Na een paar dagen zaten er al een paar in 
de val! Dit is daarom echt de ultieme mogelijkheid om zilvervisjes te vangen!" Jan Vorderma

Productnaam  Silverfish Ninja  Periode van overlast 
Aantal stuks per Retail Pack 2  EAN Retail Pack (consumentenartikel) 8719324825474

Gebruiksduur  90 dagen  Super Ninja artikelnummer SFN41222  
CAP (EUR incl. BTW) 5,45  
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Rouwmugjes – officieel sciaridae genoemd – zijn de kleine zwarte vliegjes die je rond kamerplanten ziet. Ze veroorzaken niet alleen irritaties 
en een onhygiënische omgeving maar ze kunnen ook de wortels van planten aantasten doordat hun larven zich hiermee voeden. De mugjes 
worden door dit gebruiksvriendelijke, gele lijmbord aangetrokken en blijven eraan vastkleven waardoor het probleem opgelost wordt.

“Afgelopen week sample van plantvliegjes val getest bij kruidenplantje. Werkt super eenvoudig en we zijn snel van die vervelende vliegjes af. Gele Ninja gaat deze week een 
nieuw kruidenplantje bewaken. Nog genoeg ruimte op de plakker ;)" Cees de Vries

Productnaam  Plant Fly Ninja  Periode van overlast
Aantal stuks per Retail Pack 4  EAN Retail Pack (consumentenartikel) 8719324825481

Gebruiksduur  90 dagen  Super Ninja artikelnummer PFN41222  
CAP (EUR incl. BTW) 5,95   

Jan      apr            jul                 oKT

Muizen kunnen ernstige ziektes verspreiden en nemen in België in aantallen toe. Levend vangende vallen verplaatsen het probleem alleen en 
wetenschappelijk onderzoek bewijst keer op keer dat elektrische muizenverjagers niet werken. Om deze redenen staan wij achter onze Mouse 
Ninja® die muizen snel en effectief dood. De Ninja is gebaseerd op de beproefde klassieke slagval en gemaakt van duurzaam geproduceerd hout.

Productnaam  Mouse Ninja  Periode van overlast 
Aantal stuks per Retail Pack 2  EAN Retail Pack (consumentenartikel) 8719325885095
Gebruiksduur  eenmalig/herbruikbaar Super Ninja artikelnummer MSN41258

CAP (EUR incl. BTW) 4,95   

DUURZAAM
HOUT

Iedereen heeft er last van, die grote brom- en huisvliegen die door je huis zoeven opzoek naar een uitgang die ze nooit vinden. De Fly Ninja® 
is een discrete val die in de hoek van het raam geplaatst kan worden. Vliegen zoeken het licht en botsen net zo lang tegen het raam aan 
totdat ze in de val terecht komen en hier blijven kleven aan de plaklaag. Deze plaklaag zit aan de binnenkant van de val waardoor de dode 
vliegen uit het zicht worden gehouden. 

Productnaam  Fly Ninja  Periode van overlast 
Aantal stuks per Retail Pack 2  EAN Retail Pack (consumentenartikel)  8719325885798 
Gebruiksduur  90 dagen  Super Ninja artikelnummer FLN41219 
CAP (EUR incl. BTW) 4,95   

Containervliegen, vliegen die nestelen in afvalbakken, vormen een groot ongemak bij vele huishoudens. Deze onhygiënische vliegen kunnen en 
masse uit prullenbakken, kliko’s en containers komen wanneer het deksel wordt gelicht. De Container Fly Ninja® is de oplossing voor dit 
probleem. De Ninja bestaat uit een plakstrip die discreet aan de onderkant van ieder deksel kan worden geplakt. Vliegen die uit het afval 
komen worden zo effectief weggevangen. 

Productnaam  Container Fly Ninja  Periode van overlast 
Aantal stuks per Retail Pack 2  EAN Retail Pack (consumentenartikel) 8719325885460 
Gebruiksduur  30 dagen  Super Ninja artikelnummer CFN41753  
CAP (EUR incl. BTW) 4,95   
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Display Medium
±35x28x147cm

(incl. top card 165cm)

Display Small
±22x30x26cm

DISPLAYS OM DE OMZET TE MAXIMALISEREN

Display Large
±60x40x147cm

(incl. top card 165 cm)

Display Mini
±7x30x26cm

Clip Strip
±75cm

Onze Ninja’s voldoen aan hoogwaardige en moderne eisen. Wij bieden ecologische varianten aan, en wij zorgen er ook voor dat onze producten de beste in hun segment zijn. Dit 
realiseren wij door producten te ontwikkelen die intuïtief, gemakkelijk in gebruik en betaalbaar zijn.

Ons doel is immers dat consumenten een bewuste keuze maken voor onze Ninja’s en milieuvervuilende en/of chemische varianten links laten liggen omdat ze onze missie voor het 
vergroenen van ongediertebestrijding steunen.

2020 v2

HOGE MARGE & HOGE OMLOOP

GEBRUIKSVRIENDELIJK

ECOLOGISCH

ZEER EFFECTIEF

BETAALBAAR

Design of displays and retail packs are subject to changes.

Bestelbare artikelen  Inhoud     Artikelnr. EAN

Display Large   op aanvraag, combinaties mogelijk               

Display Medium   op aanvraag, combinaties mogelijk       

Display Small FFN       24 x 1-pack Fruit Fly Ninja NL-FR  FFN41819 8719324825764

Display Mini FFN           12 x 1-pack Fruit Fly Ninja NL-FR  FFN41258 8719324825429
Display Mini SFN         11 x 1-pack Silverfish Ninja NL-FR  SFN91874 8717953260420
Display Mini PFN         16 x 1-pack Plant Fly Ninja  NL-FR  PFN61439 8719324825610
Display Mini MSN  11 x 1-pack Mouse Ninja NL-FR  MSN41369 8719325885415
Display Mini FLN  11 x 1-pack Fly Ninja NL-FR   FLN41246 8719325885903
Display Mini CFN  11 x 1-pack Contrainer Fly Ninja NL-FR CFN41951 8719325885392 
(Display Mini’s dienen tevens als navulverpakking/re-order box)  

Clip Strip FFN         20 x 1-pack Fruit Fly Ninja    FFN416191 8719324825641
(niet mogelijk voor andere producten)  

Voor meer informatie:
Variapack
Aarschotsesteenweg 114
3012 Wilsele - Belgium
Tel. +32 16 301 301
sales@variapack.com
www.variapack.shop


