
 

A tökéletes szúnyog és rovarriasztó 

 

Szúnyogriasztó, rovarriasztó 

Ha nem szereti hallgatni a szúnyogok zümmögését, kifejezetten viszketnek szúnyogcsípései, 
vagy allergiás a szúnyogriasztó krémekre, spray-kre, 

megtalálta az Önnek legmegfelelőbb szúnyogriasztókat! 

Többé nem kell aggódnia a szúnyogok miatt a kerti parti közben! 

 



Míg a krém és spray típusú szúnyogriasztók általában kellemetlen 
illatúak, ragad tőle a bőre, 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. 

     

Rendezzen kerti partit szúnyogoktól és más vérszívó 
rovaroktól mentesen, méghozzá elegáns kivitelben! 

  

 

 

Végre nyugalomban kertészkedhet, nem kell többé a 
napokig tartó csípések viszkető érzésétől tartania! 

   

   

 

   

 

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  

 

 

   



Az Amplecta Szúnyog Csapda 6 különböző 
módon utánozza az emberi test csalogató 
jeleit. Amikor a szúnyogok közel kerülnek a 

csapdához, az erős vákuum beszívja őket a 

tartályba. A megfogott szúnyogok kiszáradnak 

és elpusztulnak pár órán belül. Ha a tartály tele 

van, ki kell üríteni (minimum egy héten 

egyszer). Ajánljuk a Rapid Action csalogató 

használatát is (egy mintát tartalmaz a csomag). Ez a csalogatószer vetélkedik az 

emberi test által kibocsátott szagokkal és négyszeresére növeli a rovarok 

megfogásának arányát. A Dragonfly csalogató kb. 4 hétig hatásos, utántöltő patron 

minden üzletben kapható, ahol Amplecta Szúnyog Csapdát árusítanak. 

Az Amlecta Szúnyog Csapda 6 különböző módszert alkalmaz a szúnyogok 

csalogatására: 

 

 széndioxid (kilégzés), nedv (kilégzés), hő (kilégzés és a bőr hőmérséklete) 

 Dragonfly csalogató (veríték), UV-lámpa (vizuális, hangolt frekvencia szúnyogoknak) 

 ellentétes fekete szín (szúnyogoknak)  

 

 

Elegáns, leszúrható Thermacell kerti 

fáklya.  Működési elve megegyezik a 

hordozható készülékkel, 4 db AAA 

elemmel egy mécsesnek megfelelő 
fényerőt biztosít a szúnyogriasztó 
hatás mellett.  

Dekoratív része lehet kertünknek, 
teraszunknak. A készülék a tartozék 

talp ráillesztésével asztalon is 

használható.  

   

 


