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V-trap fælde til muldvarper og mosegrise
 
V-trap fælderne er effektive til bekæmpelse af muldvarper 
og mosegrise. Der følger en brugsvejledning med til fælden 
og du kan finde mere information, billeder og video på 
www.vproducts.dk
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trap fælde til muldvarper og mosegrise

trap fælderne er effektive til bekæmpelse af muldvarper 
og mosegrise. Der følger en brugsvejledning med til fælden 
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V-trap fælde

trap fælde 
trap fælde til muldvarper og mosegrise

trap fælderne er effektive til bekæmpelse af muldvarper 
og mosegrise. Der følger en brugsvejledning med til fælden 
og du kan finde mere information, billeder og video på 

Vare 

trap fælde

trap fælde 
trap fælde til muldvarper og mosegrise 

trap fælderne er effektive til bekæmpelse af muldvarper 
og mosegrise. Der følger en brugsvejledning med til fælden 
og du kan finde mere information, billeder og video på 

trap fælde 

trap fælde –
trap fælderne er effektive til bekæmpelse af muldvarper 

og mosegrise. Der følger en brugsvejledning med til fælden 
og du kan finde mere information, billeder og video på 
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og mosegrise. Der følger en brugsvejledning med til fælden 
og du kan finde mere information, billeder og video på 
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priser 201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Alle priser er ex. 
Bestilling til 
 
Priser er gældende 
 

Bestillingsstørrelse

1 sæt

2-3 sæt

>4 sæt

priser 201
Alle priser er ex. 
Bestilling til soj@skovdyrkerne.dk

Priser er gældende 

Bestillingsstørrelse

1 sæt 

3 sæt 

>4 sæt 

priser 201
Alle priser er ex. moms. Ab lager 

soj@skovdyrkerne.dk

Priser er gældende så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfej

Bestillingsstørrelse 

P r i s a r k  

Skovdyrkerne Øst jyl land

priser 201
moms. Ab lager 

soj@skovdyrkerne.dk

så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfej

170

160

150

P r i s a r k  -

Skovdyrkerne Øst jyl land

priser 2017
moms. Ab lager – 

soj@skovdyrkerne.dk eller tlf: 86 89 32 22.

så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfej

Pris 

70 kr/sæt

60 kr/sæt

50 kr/sæt

-  M u l d va r p e f æ l d e r

Skovdyrkerne Øst jyl land

7 
 Parallelvej 9a, 8680 Ry
eller tlf: 86 89 32 22.

så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfej

 

sæt 

sæt 

sæt 

M u l d va r p e f æ l d e r

Skovdyrkerne Øst jyl land

vej 9a, 8680 Ry
eller tlf: 86 89 32 22.

så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfej

M u l d va r p e f æ l d e r  

Skovdyrkerne Øst jyl land  

vej 9a, 8680 Ry
eller tlf: 86 89 32 22. 

så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl. 
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