
Rengøring, beskyttelse og vedligeholdelse
af zoologiske monteringer / trofæmonteringer

Beskyttelse mod insektangreb
Rensning ved insektangreb
Stopper farve-blegning fra UV stråler
Rengøring & Vedligeholdelse

I "gamle dage" var Arsenik og Edolan U effektive, men meget giftige metoder til forebyggelse
af insektangreb i trofæmonteringer. De blev ulovlige at bruge i konservatorbranchen for flere
år siden, men behovet for insekt-sikring er måske i dag endnu større på grund af
et hurtigt voksende insektproblem – måske som følge af den globale opvarmning?
Mount Medix konceptet er lige så enkelt som det er genialt: 
"Mount Medix rengør, vedligeholder og eliminerer monteringen som fødekilde for 
insekter og larver. Uden mad for “kryb & kravl” er monteringen ganske enkelt et 
uinteressant sted at opholde sig på / leve i"

Normale insekticider og insektafvisende giftstoffer er normalt skadelige for 
mennesker, har en ubehagelig lugt og kan efterlade alvorlige skader og pletter 
på hår/pels. Disse produkter anbefales ikke til trofæmontager. Mount Medix 
er fremstillet af naturlige ingredienser (planteolier) - dufter behageligt af mint

Mount Medix produktlinjen er den gennemprøvede teknologi til zoologisk 
konservatorer, museer, trofæsamlere og trofæjægere.

Udviklet i samarbejde mellem forskere og professionelle zoologiske 
konservatorer. LABORATORIE TESTET med dokumenteret effekt. Har været 
på markedet i 10 år med 10.000’vis af tilfredse brugere.

Forhandlere af Mount Medix

Hjørring Jagt & Fritid - Almas, Gug & Brønderslev - Summit Tours - 
Nystrøm og Krabbe - Østjysk Våbenhandel - The Gun Room - 
Grejbiksen - Hubertushuset - Gamefair - Dellgren Jagtskydeskole - 
First Class Trophy

First Class Trophy er Autoriseret Mount Medix konservator 
Her får du et certifikat på at din montering er insekt-sikret under
hele produktionsprocessen fra inderst til yderst.

Deltag i lodtrækningen om 10 stk. 
"Mount Protector” produkter 
(prøveflaske).
Hold dit Smartphone kamera mod QR koden og 
se videoinstruktion, komplet forhandler liste og 
se hvordan du deltager i lodtrækningen.

Hvordan får jeg arbejdet udført med Mount Medix?

Køb Mount Medix produkterne i detailhandlen, hos din 
konservator eller på nettet www.likenature.eu

Arbejdet kan udføres som ”gør-det-selv”. Der kræves ingen pesticid licens, 
så alle kan købe og anvende sortimentet. En insektbeskyttelses behandling 
m. Mount Protector koster ca. kr.50 for en skuldermontering str. dåhjort.

Du kan bestille et professionelt "Mount Medix Service Team" til at komme og 
udføre arbejdet på din adresse. Få et tilbud på www.mountmedix.eu
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www.mountmedix.eu

Fås også som komplet sæt i 2 
størrelser til insektbeskyttelse, 
UV-beskyttelse samt rengøring 
& opfriskning horn/gevir/øjne

Nemt at bruge som
“Gør - Det - Selv”

Nu tilgængelig
i Danmark

10.000-vis af
tilfredse brugere 


