REFILLS

BUTIKKMATERIALE

Gasspatronen holder til tolv timers effektiv drift, og hver
matte i fire timer. Du etterfyller apparatet med refills.
Alle Thermacell myggjager-apparater benytter samme
type refill.

Vi tilbyr flere gulvdisplay for butikk.

MYGGJAGER

REFILL R1- 12-timerspakning.
Inneholder: 1 gasspatron og
3 matter innsatt med myggavvisende middel.

REFILL R4- 48-timerspakning.
Inneholder: 4 gasspatroner og
12 matter innsatt med myggavvisende middel.

REFILL R10- 120-timerspakning.
Inneholder: 10 gasspatroner og
30 matter innsatt med myggavvisende middel.
100% FORNØYDGARANTI
Vi vet du vil bli fornøyd med ditt
THERMACELL-produkt. Skulle du
allikevel ikke bli fornøyd, kan du
returnere ditt produkt innen 30
dager og få pengene tilbake.
For mer informasjon se: www.noragent.no
Distributør i Norge:

www.noragent.no

Rosenholmveien 20
1252 OSLO
Tlf: 22 80 90 30 Fax: 22 80 90 31
e-post: firmapost@noragent.no

OM THERMACELL

PRODUKTENE

BÆRBAR OG LUKTFRI BESKYTTELSE
ThermaCELL er den ultimate utendørs-beskyttelsen mot
mygg, knott og andre flygende insekter. Apparatene er lydløse
og luktfrie. Passer liker godt på terrassen som på camping,
jakt, fiske, båtliv etc, og du slipper ubehaglige lukter, røkelse,
myggmiddler eller kjemikalier direkte på huden.

MYGGJAGER
HÅNDHOLDT MRXJ
• Gir deg 20 m2 myggfri sone
• Perfekt for fisketur, jakt, camping
og i hagen
• Er enkelt å ta med, brukervennlig, lydløs og tar liten plass
• Bærevesken gjør at den kan
hektes fast i beltet, jakken eller til
sekken. (Bæreveske kjøpes som
tilbehør)

20 m2 MYGGFRI SONE
I nær sagt alle utendørsmiljøer hvor mygg og knott er
plagsomt vil ThermaCELL jage bort opp mot 98 %.
Med rundt 500 000 solgte enheter i Norge, og mange
millioner solgte over hele verden er ThermaCELL din
beste investering for et bedre utendørsliv.
TESTET!
US Army har testet produktet, og resultatet viser at
ThermaCELL jaget bort opptil 98 prosent av all mygg
og knott.
SLIK VIRKER THERMACELL
Apparatet er drevet av en enkel gasspatron. Gassen
varmer opp et matallgitter som igjen aktiverer en matte
innsatt med det myggavvisende middelet Alletrin. Alletrin
blir frigitt og stige opp i luften, og frastøter mygg, knott og
andre flygende insekter innenfor en radius på 20 m2.
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CAMPINGLYKT MRCLC
• Den første lykta som ikke
tiltrekker seg insekter!
• Batteridrevet lykt som gir deg
20 m2 myggfri sone, og kraftig
LED lys- 220 Lumen
• Har 4 forskjellige lysinstillinger
High, Medium, Low og
SOS funksjon
• Gir 40 timer med lys på
innstillingen low
• Lyset og myggjageren kan
brukes uavhengige av hverandre

MYGGJAGER
TERRASSELANTERNE MR9W
• Gir 20 m2 myggfri sone
• Har batteridrevet lys
• Er perfekt for terrassen, hytta,
eller camping
• For ekstra sikkerhet slår
lanternen seg automatisk av om
den skulle velte
• Apparatet er lett å bruke
• Har ingen åpen flamme

BÆREVESKE MRHJ
• Bæreveske til myggjager MRXJ
• Har klips som gjør den enkel
å feste til belte, sekk, jakke ol
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