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Список продукції компанії "Вудгофф"
Дезінфектанти та розпилювачі
новинки
HVT - дрібна тирса для сушки місць утримання тварин
Код: BIO 30-17/18
Виробник:
Пакування: тюки по 18 кг
HVT - дрібна тирса з м’яких порід дерев використовується в якості
підстилки для дрібних тварин в стійлах. Такий вид підстилки є екологічним
і чудово підходить новонародженим поросятам, курчатам, норкам та іншим
тваринам.
Продукт пройшов попередню термічну обробку, завдяки чому не містить
бактерій та вірусів, у тому числі АЧС.
Ціна без ПДВ 10.72 грн/кг

новинки
Vida - тирса для сушки місць утримання тварин
Код: BIO 27-16/25
Виробник:
Пакування: тюки по 25 кг
Vida - це високоякісна підстилка, яка зроблена з опилок, що були очищені
від пилюки, яка дуже часто спричиняє подразнення дихальних шляхів у
тварин. Це екологічно-чистий продукт, який забезпечує гігієну у стійлах
без шкоди довкіллю.
Ціна без ПДВ 10.92 грн/кг

топ продажу
DesinSorb F- універсальний осушувач
Код: DES 14-42/25
Виробник: ТОВ Вудгофф (Україна)
Пакування: 25 кг мішок
Гігієнічний засіб для абсорбції вологи та зменшення інфекційного рівня в
місцях утримання сільськогосподарських тварин та птиці (свині, птиця,
ВРХ).
Ціна без ПДВ 10.66 грн/кг

DesinSorb X-tra - універсальний осушувач
Код: DES 14-43/25
Виробник: ТОВ Вудгофф (Україна)
Пакування: 25 кг мішок
DesinSorb X-tra - це гігієнічний засіб для абсорбції вологи, головною
особливістю якого є присутність у складі четвертиного хлориду амонію. Ця
сполука має хороші дезінфікуючі властивості та чудово справляється з
бактеріями, грибками та вірусами в місцях
утримання сільськогосподарських тварин (свині, птиця, ВРХ).
Ціна без ПДВ 14.50 грн/кг

DryDes P - гігієнічний порошок для дезінфекції та сушки місць
утримання тварин
Код: DES 09-20/25
Виробник: Tierra Products ApS (Данія)
Пакування: 25 кг мішок
DryDes P - це спеціальна суміш мінералів та дезінфікуючої речовини
четвертинного хлориду амонію. Завдяки хорошим поглинаючим
властивостям мінерали виступають в якості адсорбента, а дезінфікуюча
речовина ефективно діє проти бактерій та вірусів. Мінерали абсорбують
настільки сильно, що здатні вбивати личинки та кокони мух. Структура
поверхні деяких мінералів має великі пори, що призводить до негайного
поглинання води або сечі. Інший мінерал, який має більш дрібнопористу
структуру, продовжує поглинати та забирати залишки рідини.
Ціна без ПДВ 17.73 грн/кг

DryDes Care - гігієнічний порошок для дезінфекції та сушки
місць утримання тварин
Код: DES 09-30/25
Виробник: Tierra Products ApS (Данія)
Пакування: 25 кг мішок
DryDes Care - це спеціальна суміш мінералів та дезінфікуючої речовини
четвертинного хлориду амонію. Завдяки хорошим поглинаючим
властивостям мінерали виступають в якості адсорбента, а дезінфікуюча
речовина ефективно діє проти бактерій та вірусів. Мінерали абсорбують
настільки сильно, що здатні вбивати личинки та кокони мух.Структура
поверхні деяких мінералів має великі пори, що призводить до негайного
поглинання води або сечі. Інший мінерал, який має більш дрібнопористу
структуру, продовжує поглинати та забирати залишки рідини.
Ціна без ПДВ 15.86 грн/кг

Вапно гашене фасоване Polar White, 12 кг
Код: DES 02-10
Виробник:
Пакування: 12 кг відро
Вапно гашене для дезінфекції місць утримання сільськогосподарських
тварин та птиці.
- Рідке, однорідне, підходить для розприскування.
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

Пушка для дезінфекції, мала модель
Код: DES 01-51
Виробник: Unitron A/S (Данія)
Пакування: шт.
Пристрій для дезінфікції місць утримання тварин.
Ціна без ПДВ 3 999.00 грн/шт.

