Nyheter

mygg
Trinol Myggspray, 50 ml

Trinol Myggserviett, 8 stk

•Beskytter mot vanlig mygg i 6 timer
•Beskytter mot tropisk mygg i 2 timer
•Beskytter mot flått i 7 timer
•NOBB 50772865

•Beskytter mot vanlig mygg i 6 timer
•Beskytter mot tropisk mygg i 2 timer
•Beskytter mot flått i 7 timer
•NOBB 50772835

Aktiv substans: Icaridin

Aktiv substans: Icaridin

Varenr
24164

Produktnavn
Trinol Myggspray

Pakning
50 ml

Det.pk
12 stk

Varenr
24163

Produktnavn
Trinol Myggservietter

Pakning
1 stk=8 servietter

Trinol myggspiral

Trinol Kløstopp, 50 ml

• Effektiv, god og gammeldags måte å bli kvitt myggen på
•Hver eske inneholder 10
spiraler, samt to spiralstativer.
•Effektiv brenntid pr. spiral er
8 timer.
•Lett å bruke, sikker virkning
•Effektiv mot stikkmygg
•NOBB 29182573

•Lindrer irritasjoner i huden
•Virker kjølende
•Inneholder Aloe Vera og mentol
•NOBB 50773013

Det.pk
4 stk

Aktiv substans: d-Alletrin

Varenr
24098

Produktnavn
Trinol myggspiral

Pakning
1 stk = 10 spiraler

Det.pk
12 stk

Pakning
1 stk = 5 fakler

Pakning
50 ml

Det.pk
6 stk

•Ekte mygglys som virker!
•Luktfri
•Kan brukes både inne og ute
•Kan tennes og slukkes flere ganger som et vanlig stearinlys
•Brenner og beskytter i 18 timer
•Bruk et lys pr 30 kvm inne og et lys pr 15 kvm ute
•Plasser lyset på underlag som
tåler varme
•Nobb 50772873
Aktiv substans: Tranflutrin

•Beskytter mot mygg, veps og andre
flyvende insekter utendørs
•Tenn fakkelen, blås ut flammen slik
at det fortsatt gløder, stikk fakkelen i
jorden med avstand fra gress og andre
brennbare materialer.
•En fakkel brenner i 3 timer og kan
beskytte et område på inntil 25 kvm
avhengig av vindforholdene
•Hvis man vil beskytte et større
område, kan man plassere en fakkel
hver femte meter rundt hele området
•NOBB 50772892
Aktiv substans:
Esbiotrin
Produktnavn
Trinol Myggfakkel

Produktnavn
Trinol Kløstopp

Trinol Mygglys, 75 g

Trinol Myggfakkel, 5 stk

Varenr
24166

Varenr
24168

Det.pk
12 stk

Varenr
24165

Produktnavn
Trinol Mygglys

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk

Pakning
75 g

Det.pk
24 stk

1

nyheter

mygg
Green Fusion Octenol

Myggfelle AMT 100

•Refill / luktepatron til Myggfelle AMT100
•Tiltrekker mygg, knott og
andre bitende insekter
•Øker myggfellens
effektivitet
•NOBB 49432475

•Fanger mygg og knott
•Dekker opptil 1500 m2
•220V strømledning
•Fellen benytter flere ulike metoder
for å lokke til seg mygg og knott, bl.a
karbondioksid, lukt og UV lys
•Vifte suger mygg og knott inn i fellen
•Forbrukerpakningen inneholder:
myggfelle, strømledning, duftpatron,
krok og bruksanvisning.

Varenr
24129

Produktnavn
Myggfelle AMT 100

Pakning
Stk

Det.pk
1 stk

Varenr
24140

Produktnavn
Green Fusion Octenol

Elektrisk skadedyrjager R200
•Jager mus (150 kvm), maur (250 kvm), fluer (40 kvm),
mygg (40 kvm) og kakerlakker (150 kvm)
•Bruk minst en jager per rom du vil beskytte mot mus, fluer,
mygg og kakerlakker.
•Bruk en jager per 250 kvm hus man vil beskytte mot maur.
•Settes i støpsel innendørs
•NOBB 50480284

Varenr
24145

Produktnavn
Elektrisk skadedyrjager R200

Pakning Det.pk
Stk
1 stk

Trinol Insektsbarriere, 400 ml
•Spray en barriere rundt åpne vinduer og dører for å hindre mygg og andre insekter i å
komme inn.
•Spray en barriere rundt terrasse/balkong/platting for å beskytte uteplassen mot mygg og
andre insekter.
•Virker i 8 timer mot flyvende insekter og i 3 uker mot krypende insekter.
•Rist flasken før bruk og spray 3-4 sekunder per lineære meter med en avstand på 30-40 cm
•400 ml rekker til ca 50 m barriere
•NOBB 50772903
Aktive substanser:
Tranflutrin, Cyflutrin, Piperonylbutoksid

Varenr
24167

Produktnavn
Trinol Insektsbarriere

Pakning
400 ml

Det.pk
18 stk

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk

Pakning
Stk

Det.pk
12 stk

Ny og
forbedret
serie innen
lydjagere

