
 

Palkitut hiirenloukkumme ovat tehokkaita ja ne noudattavat eläinten oikeuksia  

St Gallen, 23. Helmikuuta 2021. Jos hiiret alkavat lisääntyä talossa, vaaditaan välitöntä torjuntaa, koska jyrsijät aiheuttavat 

mittavia tuhoja ja ne voivat jopa vaarantaa terveytemme.  Yhä useammat kokevat tärkeäksi eläinten säästämisen 

tarpeettomalta kärsimykseltä, joten he etsivät tehokkaita vaihtoehtoja, jotka noudattavat eläinten oikeuksia. Laadukkaalla 

sveitsiläisyrityksellä, SWISSINNO:lla, on tärkeitä uutisia. 

Yritys palkittiin hiljattain "Blue Angel" ympäristömerkillä kahdesta innovatiivisesta ja tehokkaasta tuotteestaan taistelussa hiiriä 

vastaan. Nämä tuotteet ovat PRO SuperCat hiirenloukku ja No See No Touch hiirenloukku. Molemmat läpäisivät kaikki testit 

ja siten ansaitsivat ympäristömerkin. Merkki on hyvin ansaittu kunnianosoitus, kiitos vuosien sitoutuneisuudesta eläinten 

oikeuksia noudattavaan tuholaistorjuntaan.  

Luonnollista hiirtentorjuntaa, ilman myrkkyjä 

Jos haluat pyydystää hiiriä tai puuttua hiiri-invaasioon nopeasti ja tehokkaasti, et tarvitse myrkyllisiä kemikaaleja tai halpoja 

loukkuja, vaan sen sijaan korkealuokkaisia tuotteita, jotka ovat kattavasti testattuja ja verifioituja. SWISSINNO hiirenloukut on 

paras vaihtoehto, koska vaatimukset ovat nousseet viime vuosina. Enää ei ole kyse vain tuhoeläimen tappamisesta, vaan 

tehokkaimmasta, ympäristön ja eläinten oikeudet huomioonottavasta toimintatavasta. Kaikki hiirenloukut eivät täytä näitä 

vaatimuksia vakuuttavasti, tämän takia onkin suositeltavaa, kiinnittää huomiota sekä eettisiin olosuhteisiin että tarjolla olevaan 

laatuun.  

"Blue Angel" -ympäristömerkillä palkitettu tuotteet ovat mielenkiintoinen valinta. Saksan hallituksen myöntämä 

ympäristömerkki takaa, että palkittu tuote täyttää tiukat vaatimukset koskien käyttöä terveellisyyttä ja ympäristöä. 

Hiirenloukkujen ollessa kyseessä, kriteerit tehokkuudessa noudatettaessa eläinten oikeuksia (aika joka kuluu 

tappamisprosessissa) ja varmatoimisuus tulee harkita tarkkaan. Toimintavarmuuden mittarina käytetään houkuteltujen hiirien 

prosenttimäärää maksimissaan seitsemän vuorokauden aikana. "Blue Angel" - kaltaisen tunnuksen saa vain, jos täyttää 

tärkeät kriteerit.  

PRO SuperCat ja No See No Touch hiirenloukut 

PRO SuperCat ja No See No Touch ovat molemmat hiirenloukkuja, jotka vakuuttavat tehokkuudellaan, mahdollistaen samalla 

tuhoeläintorjunnan, joka kunnioittaa eläinten oikeuksia. PRO SuperCat perustuu patentoituun "easy catch system" 

pyydystysmenetelmään ja optimaalisen vahvaan iskumekanismiin, joka ehkäisee epäonnistumiset. No See No Touch 

hiirenloukun tarkoituksena on päästä eroon hiiristä tarvitsematta nähdä niitä ollenkaan. Hiiri houkutellaan ansaan, jossa se 

kuolee luotettavasti ja näkymättömistä.  

Hiiri poistetaan molemmissa loukuissa nappia painamalla. Tämä ehkäisee ihokontaktin. 

Kumpikin luonnollista syöttiä käyttävä loukku houkuttelee elämiä. Se on ympäristöystävällinen vaihtoehto verrattuna muihin 

syötteihin. Tämä on toinen etu, joka varmistaa hiirenloukkujen  ympäristötietoisen ja kestävän käytön. Loukut ovat 

ihanteellinen vaihtoehto, kun haluaa päästä eroon hiiristä tehokkaasti aiheuttamatta niille tarpeetonta kärsimystä. 

SWISSINNO asettaa tulevaisuuden standardeja 

“Blue Angel” ei ole innovatiivisen yrityksen SWISSINNON ensimmäinen palkinto, eikä se tule olemaan myöskään viimeinen. 

Emme tyydy vain olemassa oleviin standardeihin, vaan asetamme myös uusia standardeja. SWISSINNON myötä, 

tuhoeläintorjunnasta tulee merkittävästi tehokkaampaa, ympäristöystävällisempää ja eläinten oikeuksia noudattavaa.  

Yrityksen tunnuslause on: "We protect what you love". 



 

 


