
VIKINGDANMARK.DK/VIKSHOP

VikShop
Fri fragt over 750,- eks. moms – Leveringstid 2-4 hverdage

Månedens flyer indeholder en bred vifte af produkter.  
Vi starter med fluerne, som vi er i fuld gang med at 
bekæmpe, da de ellers giver dårligt arbejdsmiljø og øger 
risikoen for at sprede sygdom. Herefter gennemgår vi 
vores typemineraler VikMin, som både dækker køernes 
behov og har priser, der er konkurrencedygtige. Til sidst 
introducerer vi vores nyeste varekategori, der kan give  
et lille energiboost i hverdagen, når du skal i marken, 
nemlig kiks og kager, der er lige til at proppe i lommen. 

Juli 2021

100316

Fluesnor komplet 500 m
Giftfri fluefanger. Tiltrækker og fastklæber  
fluerne til snoren. Kan bruges både på kontoret  
og stalden. Med i pakken findes beslag, talje  
og rulle med håndtag.

Pris pr. pk.   

329,-

102016

Mini müslibars  
abrikos 400 g
Undertrukket med chokolade  
og individuelt indpakket. Lige til at 
putte i lommen, inden du skal ud og 
køre i marken. 23-25 stk. pr. cylinder

Pris pr cylinder v/10 

18,-
Pris pr cylinder v/1 20,-



2

Fluebekæmpelse –  elektronisk og kemisk

101696 

Elektrisk insektfanger  
med LED (250 m2)
Brændetid min. 20.000 timer. Effektiv fire siders  
UV-tiltrækning. Udtræksbakke L: 50 x B: 10 x H: 27 cm

Pris pr. stk. 

315,-

100314 

Stald-Chok
Knock-down bekæmpelse af fluer, 
myg og hvepse i stalde og beboelse. 
Aerosoldåsen er forsynet med 
dyse, som giver en fin forstøvning. 
Samtidig med, at den har en god 
rækkeevne. Midlet er kun aktiv mod 
insekter og andre koldblodede dyr 
og påvirker ikke husdyrenes adfærd. 
Stald-Chok er øjeblikkeligt virkende 
og har ingen langtidseffekt.

Pris pr. spray v/10 

70,-
Pris pr. spray v/1 80,-

100321 

Elektrisk insektfanger  
(Vådrum)
Dækker et areal på 150 m2. 2 x 15 W lysrør medfølger.  
Mål: 19 x 58,5 x 43 cm

Pris pr. stk. 

650,-

100200 

Neporex 2 WSG  
20 kg
Forebyggende og langtidsvirkende 
middel, der bekæmper flueopfor-
meringen allerede på larvestadiet. 
Midlet har ingen effekt på voksne 
fluer. Almindeligvis er to behand-
linger med 14 dages mellemrum 
tilstrækkeligt til at stoppe formerin-
gen af fluer effektivt. Kan anvendes 
overalt, hvor der findes fluelarver, 
i stalde med strøelse, i flydende 
gødning (gylle) og på møddingen.

Pris pr. stk v/4

2.425,-
(Pris pr. m2 3,03,-)

Pris pr. stk v/1 2.490,-
(Pris pr. m2 3,11,-)

100703 

AquaPy – 1 liter
AquaPy® bekæmper flyvende, 
kravlende og krybende insekter 
indendørs og omkring bygninger. 
Giver en hurtig knockdown 
og dræb ende effekt, samt en 
repellerende virkning, der tvinger 
insekterne ud fra deres tilholds-
steder/gemmesteder. Kan 
fortyndes i vand og anvendes 
med rygsprøjte.

Pris pr. flaske 

1.375,-

Se alle varer  
til elektriske insekt-

bekæmpelse her:
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Varenr. Produkt Pris pr. 100 kg  
(v/ køb af min. 3 paller) *

Pris pr. 100 kg  
(v/ køb af 1 palle) *

101546 VikMin Type 1 357,- 372,-

101547 VikMin Type 2 347,- 356,-

101548 VikMin Type 3 290,- 305,-

101549 VikMin Goldko 900,- 933,-

101550 VikMin Type 1 Natur 382,- 398,-

101551 VikMin Type 2 Natur 376,- 392,5,-

101552 VikMin Type 3 Natur 333,- 347,-

101553 VikMin Goldko Natur 754,- 787,-

*Priser gælder t.o.m 31/12/21

VikMin typemineraler
Tilbage i januar introducerede VikShop årets stærke priser på vores egne typemineraler, 
nemlig VikMin og VikMin Natur. Disse priser fortsætter vi med frem til 31/12/2021.

Bestil mineraler  

til resten af 2021! 

Kontakt VikShop  

på 30 38 00 29



102027 

Waterbox Bio 500 ml
Kildevand i box. Med sit design 
har Waterbox BIO sænket andelen 
af plast i emballagen og dermed 
udledning af CO2.

Med sin ottekantede form ligger den 
flotte Waterbox-karton godt i hånden. 
Uden pant. 

Pris pr stk. v/24 

109,-
Pris pr stk. v/1 5,-

100164 

Sikkerhedsbrille  
– mørke/solbriller
Med UV-beskyttelse. 

Pris pr stk. v/5 

45,-
Pris pr stk v/1 50,-

102017 

Mini Cream Cookies  
10 stk. 270 g
Med fem forskellige smagsvarianter  
– lemon (citron), vanilje, banan, jordbær 
og choko-vanilje.

Pris pr. pakke á 10 v/10 

9,-
Pris pr. pakke  
á 10 v/1 10,-

100627 

Solosun Salve 250 g 
Beskytter mod solens brændende 
og udtørrende UVA- og UVB-stråler, 
som kan give solskoldning, svie og 
soleksem. Med solfaktor 10. Fri for 
farvestoffer og parabener.

Pris pr stk. v/6 

50,-
Pris pr stk. v/1 60,-

101577 

Høreværn Peltor Pro  
– FM Radio
Høreværn med FM radio. Indbygget antenne  
i hovedbåndet. Med mulighed for at gemme 
op til fem stationer. Elektronikken er godt 
beskyttet mod indtrængende fugt og 
sved med det nye Dual Shell Design. 
Mulighed for at tilslutte mobiltelefonen 
via kabel til 3,5 mm stereoindgang 
(kabel medfølger ikke).

Pris pr stk. 

459,-

101317 

OX-ON Supreme 
1600 Montage-
handske
Slidstærke handske med 
nitrilskum belægning. 
Fingerdyppet strikhandske i 
nylon/lycra. 

Pris pr par v/12 

15,-
Pris pr par v/1 17,-

Gør snackoplevelsen 
komplet med en kop Douwe 
Egberts eller Gevalia kaffe, 

som du kan købe her:

VikShop har også  
et stort udvalg af  yver   pro-

dukter med solbeskyttelse.  
Se dem alle her: 

102018 

Brownies bites  
8 stk. 200 g
Single pakket brownies til at 
tage med på farten. Perfekt til 
en god kop kaffe. 

Pris pr. pk. á 8 v/10 

11,-
Pris pr. pk.  
á 8 v/1 12,-

Lidt godt til dig – når du skal i marken


