
 
Szúnyog és rovarriasztó természetjáráshoz 

 

Járja a természetet 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 a természetben! 

  



 

Míg a krém és spray típusú szúnyogriasztók általában kellemetlen illatúak, ragad tőle a bőre, csúszóssá 
válik 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, 
ami a célzásnál gondot okozhatna, 
és még a szúnyogok is elkerülik. 

   

   

   

   

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

végzett hobbi (pl. horgászat, kempingezés, 

természetjárás) közben 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  

 

 

 

 

 

 

 



 

48-órára elegendő utántöltő csomag: Az 

összes ThermaCell szúnyogriasztóhoz 

ugyanolyan utántöltő csomag használható. 

Ezt a típust viszont kimondottan akkor 
ajánljuk, amikor fontos, hogy a vad ne 
érezze az emberi lélegzet és kipárolgás 
szagát.  

Egy palacknyi folyékony gáz 12 órán 

keresztül,egy lapocska 4 órán át használható. 

Az utántöltő csomag hosszú időn keresztül 

tárolható(hűvös, száraz helyen).  

Miután szakaszosan üzemeltethető riasztóról 

van szó, nem kell egy lapocskát azonnal 

elhasználni. Például ha esténként csak egy órán keresztül tart a szúnyoginvázió, a 

készülék ezt követően kikapcsolható, s egy lapocska így négy estére elegendő. A lapocskában található 

szintetikus hatóanyag neve D-Allethrin, mely egy természetes inzekticidnek, a Pyrethrin-nek felel meg (melyet 

a krizanténból vonnak ki!).  

 

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

A tok lehetőséget nyújt arra, hogy szúnyogmentesen, 
és mégis szabadon legyen a természetben. A 

Thermacell hordozható szúnyogriasztóval elkerülhető 

a csúszós, ragadós kezet, amelyet egy szúnyogriasztó 

spray vagy krém esetén előfordulhat.  

A Thermacell szúnyogriasztó készülékhez kapható tok 

megkönnyíti az életét a hobbija végzése közben!  

 


