


Prístroj  MR-G  -  Olive 
sa používa v prírode na odpudzovanie 
komárov. Vhodný pre poľovníkov a rybárov, 
pri hraní golfu ako aj pre záhradníkov 
pri záhradkárskych prácach.

Vložte náplň do prístroja 
a spustite „ ON “

Tepelné teleso sa začne zohrievať 
a rozptylovať repelent okolo pristroja 
do ovzdušia, čím začína odpudzovanie 
komárov a lietajúceho hmyzu.

Repelent odpudí všetky komáre v okruhu 
4,5 x 4,5 m a vytvorí bezkomarovú zónu.

Púzdro na prístroj  MR-G Olive. 
Púzdro sa nosí pripevnené na odeve alebo opasku,
do ktorého sa vkladá prístroj THERMACELL MR-G



Lampáš  MR-9W 
odpudzuje komáre a iný dotieravý lietajúci 
hmyz v záhrade ako aj vo voľnej prírode 
v okolí 25 m2. Svieti pomocou štyroch
LED diód a súčasťou príslušenstva sú 
aj baterky a je nezávislý od elektrickej energie.

Zapnite lampáš. Tepelné teleso sa začne zohrievať 
a rozptylovať repelent okolo lampášu 
do ovzdušia, začína odpudzovanie 
komárov a lietajúceho hmyzu.

Repelent z lampáša odpudí všetky
 komáre v okruhu 4,5 x 4,5 m a vytvorí 
bezkomarovú zónu.
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PREDATOR DYNAMIC - vysoko efektný elektrický  lapač 
na komáre s návnadou a pokročilou technológiou 
podtlakového tahu. Nevylučuje CO

2
. 

Používa vo voľnej  prírode na ničenie komárov a iného 
dotieravého lietajúceho hmyzu a má pokrytie až do 5000 m2.  
Zdroj:  LPG

AMPLECTA - elektrický  lapač na komáre s návnadou
je dizajnovo zaujímavý, v odolnom púzdre,
ktorý sa používa vo voľnej  prírode na ničenie komárov 
a iného dotieravého lietajúceho hmyzu 
a má pokrytie až do 1500 m2.  
Zdroj:  Elektrina  220V  alebo  12V.

AMPLECTA - elektrický  lapač na komáre s návnadou
je dizajnovo zaujímavý, v odolnom púzdre,
ktorý sa používa vo voľnej  prírode na ničenie komárov 
a iného dotieravého lietajúceho hmyzu 
a má pokrytie až do 1000 m2.  
Zdroj:  Elektrina  220V  alebo  12V.
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Náplň do prístrojov a lampášov R- 4 
obsahuje 4 kusy bombičiek plnené plynom.
Jedna bombička ma účinnosť 12 hodín
+ 12 kusov plátkov s obsahom repelentu 
súčinnosťou jedného plátku 4 hodiny.

Náhradná návnada 
do elektrického lapača  AMT - 64, AMT - 100 
a PREDATOR DYNAMIC.  
Náplň vydrží až 30 dní.

Lepiaci pás - Predátor Dynamic 

AMPLECTA – Auto adaptér AMT- CA
6 m  -  Kábel do auta  12V

AMPLECTA – Predlžovací kábel AMT-EC
10 m  -  Predlžovací kábel do elektriky
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kdekoľvek !

Distribúcia pre SR a ČR: Qenerika s.r.o., 
Nádražná 58, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel: 02/45 943 426, Fax: 02/45 649 393, 
e-mail: qenerika@qenerika.sk
www.qenerika.sk

ThermaCELL može byť použitý

Váš dodaváteľ:


