
 

Szúnyog és rovarriasztó túrázóknak, horgászoknak 

 

Túrázzon, horgásszon szúnyogmentesen 

hordozható szúnyogriasztóval! 

Ha zavarják a szúnyogok, vérszívók a hobbija közben, kifejezetten viszketnek 
szúnyogcsípései, vagy allergiás a szúnyogriasztó krémekre, spray-kre, megtalálta az 

Önnek legmegfelelőbb szúnyogriasztókat! 

 

Többé nem kell aggódnia a szúnyogok miatt túrázás, kempingezés vagy horgászás közben! 

 



 

Míg a krém és spray típusú szúnyogriasztók általában kellemetlen illatúak, ragad tőle a bőre, csúszóssá 
válok a keze, de akár allergiás reakciót is kiválthatnak, addig a Thermacell és AMT szúnyogriasztók nem 
érintkeznek a bőrével. 

A krémek, spray-k csak a csípésektől védik meg, mivel a vérszívó rovarok csak kb. 1-3 cm-ről érzi meg a 
riasztó hatását, azonban a Thermacell szúnyogriasztó 21 m2-es területen garantálja a szúnyogok és más 
vérszívó rovarok távol tartását, és nem érintkezik a bőrével. 

   

 

Nem lesz csúszós a keze, biztosan meg tudja 
tartani a botot bevágáskor, és közben a 
szúnyogok sem zavarják! 

 

 

 

Anélkül bonthat sátrat és túrázhat, hogy a 
szúnyogokat kellene hajkurásznia maga 
körül! 

   

   

 

   

A ThermaCell szúnyogriasztó készülék 21 m2-es 
területen garantálja a szúnyogok és más 
vérszívó rovarok távol tartását. Természetben 

végezett hobbikhoz (pl. horgászat, kempingezés, 

természetjárás) használják előszeretettel. A 

rovarriasztó készülék könnyű, áramforrásmentes 

és hordozható. Egy órányi szúnyogmentes kerti 

parti, vagy esti cserkelés mindössze 200 forintba 

kerül. 

Fontos jellemzői: a különböző spray-ekkel és 

krémekkel ellentétben nem érintkezik a bőrfelülettel közvetlenül, így nem vált ki allergikus reakciókat. 

Hatóanyaga az USA hadserege számára tesztelt és az Environmental Protection Agency által engedélyezett d-

cis/trans-alletrin (21,97%). Jelenleg is használják Irakban, Kuwaitban és Afganisztánban.  

A doboz tartalma: 

1 db készülék, 1 db patron, 3 db lapka  

 

 



Elegáns kerti lámpa, működési elve 

megegyezik a hordozható készülékkel,4 

db AAA elemmel egy mécsesnek 

megfelelő fényerőt biztosít a 

szúnyogriasztó hatás mellett. Dekoratív 

része lehet kertünknek, teraszunknak.  

Működése: helyezzük az aljába a mini 

butánpalackot, amelyet egy kapcsoló 

elhúzásával lehet kinyitni. Ezután a 

gáztűzhelyekéhez hasonló szikragyújtóval lehet fellobbantani belül egy 

parányi lángot, amely melegíti a hatóanyagot tartalmazó lapkát.  

Nagyjából 15percet kell várni, hogy a lassan kipárolgó, csak közvetlen közelről kiszimatolható hatóanyag 

elkezdjen hatni. Heves szélben nem használható hatékonyan, ahogy menet közben sem, csak egy helyben 

tartózkodva, például táborozás vagy horgászás során.  

 

Övre vagy ruházatra vagy akár fához 
(ághoz) erősíthető tok a hordozható 
készülékhez.  

A tok lehetőséget nyújt arra, 

hogy szúnyogmentesen, és mégis szabadon 
horgászhasson. A Thermacell hordozható 

szúnyogriasztóval elkerülhető a rosszul 

sikerült "bevágás", amelyet egy szúnyogriasztó 

spray vagy krém esetén előforduló kézen 

maradt csúszós nyomok okozhatnak. A Thermacell szúnyogriasztó készülékhez 

kapható tok megkönnyíti az életét a hobbija végzése közben!  

   

   

 


