
 

Award voor dierenwelzijn en efficiënte muizenvallen 

St. Gallen, 23 februari 2021. Als muizen zich door het huis verspreiden, is onmiddellijke controle noodzakelijk omdat de 

knaagdieren schade aanrichten en zelfs onze gezondheid in gevaar brengen. Steeds meer mensen hechten veel belang aan 

het besparen van dieren onnodig leed en zoeken daarom naar een efficiënte en diervriendelijke oplossing. Belangrijk nieuws 

hierover van het Zwitserse kwaliteitsbedrijf SWISSINNO. 

Het bedrijf ontving onlangs het "Blue Angel" eco-label voor twee innovatieve en effectieve producten voor het bestrijden van 

muizen. Deze producten zijn de PRO SuperCat muizenval en de No See No Touch muizenval. Beiden hebben alle tests 

doorstaan en zijn daardoor geslaagd voor de milieuvriendelijke seal, een welverdiende onderscheiding voor jarenlange inzet 

voor de bescherming van dieren en soorten en passende ongediertebestrijding. 

Natuurlijke bestrijding van muizen, zonder gif 

Wil je snel, effectief en diervriendelijk muizen vangen of muizen bestrijden, dan heb je geen giftige chemicaliën of goedkope 

muizenvallen nodig, maar hoogwaardige producten die uitvoerig zijn getest en gecontroleerd. SWISSINNO muizenvallen zijn 

daarbij de beste optie, juist omdat de eisen de afgelopen jaren zijn toegenomen. Het gaat niet langer alleen om het doden van 

het dier, maar om zo efficiënt, diervriendelijk en milieubewust mogelijk te werk te gaan. Maar niet elke muizenval kan in dit  

opzicht overtuigen, daarom is het raadzaam om bij de keuze van geschikte producten zowel aandacht te besteden aan de 

ethische voorwaarden als aan de vereiste kwaliteit. 

Als gevolg hiervan zijn producten die een zegel hebben gekregen, zoals de "Blauwe Engel", een interessante optie. Het 

milieukeurmerk van de Duitse overheid garandeert dat de bekroonde producten voldoen aan hoge eisen op het gebied van 

gebruikte, gezondheids- en milieueigenschappen zoals een dier. Er wordt rekening gehouden met een welzijnsvriendelijk 

werkingsmechanisme (tijdsduur tijdens het slachtproces) en goede prestaties. De prestaties worden weergegeven door het 

percentage muizen dat binnen maximaal zeven dagen wordt aangetrokken. Om een keurmerk te ontvangen zoals "Blue Angel 

', moet aan belangrijke criteria worden voldaan. 

Diervriendelijke muizenvallen: PRO SuperCat en No See No Touch 

Zowel de PRO SuperCat als de No See No Touch zijn muizenvallen die overtuigen door hun efficiëntie en die tegelijkertijd een 

dierwelzijnsvriendelijke aansturing mogelijk maken. De PRO SuperCat is gebaseerd op een gepatenteerd "easy catch-systeem" 

en zijn geoptimaliseerde slagkracht voorkomt op efficiënte wijze gemiste vangsten. De belangrijkste focus van de No See No 

Touch-muizenval is het vermogen om muizen te elimineren zonder ze zelfs maar te zien worden daar gelokt en betrouwbaar 

gedood, zonder oogcontact Bij beide muizenvallen kunnen de muizen met een druk op de knop worden weggegooid, waardoor 

direct huidcontact wordt vermeden. 

Beide genoemde vallen gebruiken een natuurlijk aas, dat de dieren aantrekt en een milieuvriendelijk alternatief is voor andere 

lokstoffen. Dit is nog een voordeel dat zorgt voor een milieubewust en duurzaam gebruik van de muizenvallen. De vallen zijn 

in ieder geval ideaal voor iedereen die lijdt aan een muizenplaag en op zoek is naar een efficiënte oplossing om de dieren op 

een soortspecifieke manier en zonder onnodig lijden te bestrijden. 

SWISSINNO blijft toekomstige normen bepalen 

Voor het innovatieve bedrijf SWISSINNO is de “Blauwe Engel” niet de eerste onderscheiding en zal het ook niet de laatste zijn. 

Bovendien wordt niet alleen de hoogste waarde gehecht aan het voldoen aan de huidige normen, maar ook aan het stellen van 

nieuwe normen. Met SWISSINNO zal ongediertebestrijding aanzienlijk efficiënter, milieuvriendelijker en diervriendelijker 

worden. Trouw aan het motto van de bedrijfsfilosofie "Wij beschermen waar je van houdt". 



 

 


