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UTILISATION INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΑ SUPERCAT

EQUIP002B EQUIP002C

Ανταλλακτικά 
δολώματα 6 τμχ.

Counter display 
14 τμχ.

• Με ενσωματωμένο δόλωμα έτοιμο για χρήση. Το 
δόλωμα που περιλαμβάνει η ποντικοπαγίδα είναι μη 
τοξικό και σχεδιασμένο για να ελκύει ποντίκια.
• Σχεδιασμένο στην Ελβετία με δυνατούς μηχανισμούς 
ελατηρίου για άμεσα αποτελέσματα.
• Η ποντικοπαγίδα επίσης διευκολύνει στην απόρριψη 
των τρωκτικών με υγιεινό τρόπο και χωρίς επαφή με τον 
άνθρωπο.
• Ασφαλής για παιδιά.
• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
• Κατάλληλο για οικιακή  χρήση όπως επίσης για εταιρίες, 
εργοστάσια, κήπους και αγροκτήματα.
• Τα δολώματα για αντικατάσταση είναι διαθέσιμα και 
ετοιμοπαράδοτα. 



UTILISATION INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΝΥΦΙΤΣΕΣ SUPERCAT
RAT TRAP

EQUIP002D

EQUIP002E

Ανταλλακτικά 
δολώματα 3 τμχ.

Counter display 
12 τμχ.

•  Με δόλωμα έτοιμο για χρήση. Το ενσωματωμένο 
δόλωμα είναι μη τοξικό ειδικά κατασκευασμένο για 
να ελκύει μεγάλα ποντίκια ή αρουραίους.
•  Σχεδιασμένο στην Ελβετία, ανθεκτικό και με 
ισχυρό ελατήριο.
• Η απόρριψη γίνεται εύκολα και χωρίς επαφή με 
τον άνθρωπο.
•  Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
• Κατάλληλο για οικιακή  χρήση όπως επίσης για 
εταιρίες, εργοστάσια, κήπους και αγροκτήματα.



UTILISATION INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΑ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ
CATCH ALIVE MOUSE TRAP

EQUIP002K

•  Παγίδα που περιέχει δόλωμα για σύλληψη των ποντικών χωρίς να τους σκοτώνει.
100% Αποτελεσματική: O αποκλειστικός σχεδιασμός της εμποδίζει το κλείσιμο της 
παγίδας μέχρι το ποντίκι να εισέλθει στην παγίδα.
•  Παρέχεται πλήρης με τρεις κάψουλες δόλωμα εξαιρετικά ελκυστικό για ποντίκια.
•  Απλή λειτουργία πλήκτρου.
•  Υγιεινή απελευθέρωση ποντικιού χωρίς επαφή.
•  Δεν υπάρχουν ελατήρια ή σιαγόνες κλειστού τύπου.



UTILISATION INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

VAR035

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΕΣ

VAR034

Παγίδες για ποντίκια 
Συσκευασία 2τμχ.

Παγίδα για νυφίτσες 
Συσκευασία 1τμχ.



UTILISATION INTÉRIEUR

VAR025 VAR026

ΠΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΚΟΡΟ

•  Εύχρηστες.
•  Φιλικές προς το περιβάλλον.
•  Ασφαλείς και άοσμες.
•  Φυσικό δόλωμα.
•  Χωρίς παρασικοκτόνα.

Παγίδα για σκόρο στα ρούχα
Συσκευασία 2τμχ.

Παγίδα για σκόρο στα τρόφιμα
Συσκευασία 2τμχ.



 
 

UTILISATION INTÉRIEUR

ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ

•  Με ενσωματωμένο δόλωμα και έτοιμη για χρήση.
Το δυνατό φυσικό δόλωμα προσελκύει κατσαρίδες, 
σκαθάρια, αράχνες και άλλα ζωύφια μέσα στην παγίδα 
όπου τα αιχμαλωτίζει στην κολλώδη επιφάνεια της.
•  Οι κατσαρίδες μπορούν να εισέλθουν από κάθε μία 
από τις τέσσερις μεριές τις παγίδας κάνοντας την 
αποτελεσματική λύση για την αποφυγή τους.
•  Οι κατσαρίδες που πιάνονται παραμένουν εκτός 
οπτικού πεδίου.
•  Η παγίδα είναι έτοιμη για χρήση κατευθείαν. Δεν 
χρειάζεται συναρμολόγηση.
•  Η παγίδα είναι σχεδιασμένη για εξοικονόμηση χώρου 
και δεν απαιτεί μεγάλη επιφάνεια για εγκατάσταση.
•  Η απόρριψη των κατσαρίδων γίνεται χωρίς επαφή με 
το δέρμα και υγιεινά.
•  Η συσκευασία περιλαμβάνει ταινία διπλής όψεως για 
την εγκατάσταση της παγίδας όπου βλέπετε πιο 
κατάλληλα.
•  Ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια.

VAR022

Συσκευασία 2τμχ.



UTILISATION INTÉRIEUR

VAR027

ΜΥΓΟΠΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

•   Διακριτική παγίδευση ιπτάμενων εντόμων.
•   Προστατεύει το σπίτι σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.
•   Χωρίς παρασιτοκτόνο.
•   Η παγίδα αιχμαλωτίζει μύγες στο εσωτερικό της κολλώδες μέρος.
•   Οι μύγες έλκονται από το φως, ως αποτέλεσμα τείνουν να κάθονται 
περισσότερο σε παράθυρα και καθώς μετακινούνται με κατεύθυνση προς 
την παγίδα αιχμαλωτίζονται, αδύναμες να ξεφύγουν από την κόλλα όπου 
και πεθαίνουν. 
•   Έρευνες έχουν δείξει πως μέσα σε 48 ώρες από την τοποθέτηση της 
παγίδας, όλες οι μύγες στο δωμάτιο θα εισέλθουν μέσα στην παγίδα και 
θα αιχμαλωτιστούν.
•   Οι παγιδευμένες μύγες μένουν εκτός οπτικού πεδίου.
•   Ταινίες διπλής όψεως περιλαμβάνονται στην συσκευασία για να 
τοποθετήσετε την παγίδα όπου επιθυμείτε.

Συσκευασία 2τμχ.



UTILISATION EXTÉRIEUR
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VAR028

VAR028A

ΜΥΓΟΠΑΓΙΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Μυγοπαγίδα & Δόλωμα Ανταλλακτικό δόλωμα 
2 τμχ.

Counter display 12 τμχ.

•   Το προϊόν  είναι σχεδιασμένο για 
εξωτερική χρήση. Μπορεί να 
εγκατασταθεί οπουδήποτε 
συμπεριλαμβανομένων κήπους, 
παιδικές χαρές, κατάστρωμα πλοίων, 
αυλές και σημεία απόρριψης σκουπιδιών 
και ανακύκλωσης.
•   Η παγίδα φέρει ένα ειδικά 
σχεδιασμένο δόλωμα που προσελκύει 
κάθε είδους ιπτάμενο ζωύφιο. 
•   Το δόλωμα αναμιγνύεται με νερό στην 
παγίδα και προσελκύει μύγες στο 
εσωτερικό του όπου και πνίγονται από 
το νερό.
•   Η συσκευασία περιλαμβάνει δώρο μία 
κρεμάστρα για να κρεμάσετε την παγίδα 
σε δέντρα, φράκτες ή οπουδήποτε αλλού 
επιθυμείτε. Το έδαφος είναι επίσης 
κατάλληλο για τοποθέτηση της παγίδας.



UTILISATION EXTÉRIEUR

N
ATURA

L

N

A
TUR A

L

100%

VAR021

VAR021A

ΣΦΗΚΟΠΑΓΙΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Σφηκοπαγίδα 
& Δόλωμα Ανταλλακτικό 

δόλωμα 2 τμχ.

•   Σχεδιασμένη για εξωτερική χρήση. 
Κήποι, καταστρώματα πλοίων, αυλές, 
παιδικές χαρές και χώροι απόρριψης 
σκουπιδιών και ανακύκλωσης είναι 
μερικά από τα ιδανικά σημεία για την 
εγκατάσταση της παγίδας.
•   Η παγίδα συμπεριλαμβάνει ένα ειδικό 
δόλωμα που είναι πολύ ελκυστικό για όλα 
τα είδη σφηκών.
•   Το δόλωμα αναμιγνύεται με νερό και 
προσελκύει τις σφήκες στο εσωτερικό της 
παγίδας όπου και πνίγονται.
•   Σχεδιασμένο για να κρεμιέται σε 
δέντρα, φράκτες αλλά μπορεί να 
τοποθετηθεί και στο πάτωμα.
•   Ανταλλακτικά δολώματα είναι 
διαθέσιμα.

Counter display 12 τμχ.



 10 Watt

 2 ca. 40m2

10 Watt LED

INDOOR

 

UTILISATION INTÉRIEUR

VAR030
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΕΝΤΟΜΩΝ

•   Απλό και υγιεινό καθάρισμα: Τα εξουδετερωμένα έντομα πέφτουν σε ένα δοχείο στην βάση της 
παγίδας το οποίο είναι εύκολο να αφαιρεθεί, καθαριστεί και επανατοποθετηθεί.
•   Το φωτεινό μώβ LED φώς της συσκευής προσελκύει μύγες, κουνούπια και άλλα μυγάκια μέσα σε 
ένα ηλεκτρικά φορτισμένο πεδίο όπου παθαίνουν ηλεκτροπληξία και πεθαίνουν. 
•   Τόσο το υπεριώδες φως όσο και το ηλεκτρικό πλέγμα είναι ασφαλή για ανθρώπους και κατοικίδια 
ζώα.
•   Σε σύγκριση με μία λάμπα φθορισμού, μία λάμπα LED χρησιμοποιεί την μισή δύναμη (watts) για 
να παράγει το ίδιο αποτέλεσμα (lumens) και έχει πολλές φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
•   Το ηλεκτρικό πλέγμα έχει νέο καινοτόμο σχεδιασμό που του επιτρέπει να είναι πιο αποτελεσματικό 
και να συμβαδίζει με όλες τις Ευρωπαϊκές προϋποθέσεις.



 
 

 

> RETAIL SALES UNIT

 ca. 100m2

UTILISATION EXTÉRIEUR

EQUIP005B

•   Λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια.
•   Μέσω της χρήσης ισχυρών υπερήχων ανιχνεύει και απωθεί γάτες, σκύλους,  
αλεπούδες και άλλα ζώα.
•   Οι υπέρηχοι είναι αθόρυβοι για τον άνθρωπο και δεν προκαλούν καμία βλάβη 
για τα κατοικίδια και τα υπόλοιπα ζώα.
•   Το μέγιστο εύρος είναι 10 μέτρα σε τόξο 120 ° όπου προσδίδει προστασία 
μιας έκτασης άνω των 100 τετραγωνικών μέτρων.
•   Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες απαιτούνται, αλλά δεν περιλαμβάνονται.

ULTRASONIC ANIMAL REPELLER / ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΖΩΑ



30m2 15m2

UTILISATION INTÉRIEUR

•  Η συσκευή εκπέμπει υψηλής συχνότητας υπέρηχο που διώχνει τα 
ποντίκια, αλλά είναι απολύτως ασφαλής για το ανθρώπινο αυτί 
καθώς δεν μπορεί να ακουστεί.
•  Μπαίνει αυτομάτως σε λειτουργία συνδέοντας το με οποιαδήποτε 
κοινή πρίζα σπιτιού.
•  Δεν επηρεάζει άλλες συσκευές όπως βηματοδότες, 
τηλεχειριστήρια, κτλ.
•  Ασφαλής για ανθρώπους και ζώα.
•  Φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν χρησιμοποιεί χημικά ή 
άλλα δηλητήρια.
•  Κάθε δωμάτιο απαιτεί τουλάχιστον μία μονάδα και μία μονάδα 
είναι αρκετή για να καλύψει μια επιφάνεια έως 30 m². Για ένα 
μεγαλύτερο δωμάτιο ή ένα δωμάτιο σε σχήμα L είναι αναγκαίες 
περισσότερες από μία μονάδες.

ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΡΩΚΤΙΚΑ
ULTRASONIC RODENT REPELLER

EQUIP005A
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UTILISATION INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

VAR029A

ΤΑΙΝΙΑ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΔΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

•  Η τοποθέτηση της κολλητικής ταινίας γύρω από τον κορμό του 
δέντρου παγιδεύει τις κάμπιες και τα μυρμήγκια να προχωρήσουν 
περαιτέρω, εμποδίζοντας έτσι τη διάδοσή τους.

Συσκευασία: 1 ταινία 5 cm x 5m



 

 
   

UTILISATION EXTÉRIEUR

ΑΠΩΘΗΤΙΚΗΤΑΙΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΥΛΙΑ

VAR033

VAR031

•   Απλοί και αποτελεσματικοί τρόποι για να 
προστατεύσετε τις καλλιέργειες σας απο τα πουλιά.

•   Με την σωστή εφαρμογή δεν απαιτούνται περαιτέρω 
ενέργειες για να εξασφαλιστεί μια συνεχής και 
αποτελεσματική προστασία. 

Απωθητική ταινία πουλιών 
5εκ. x 100 m

Δίχτυ προστασίας
5 x 2 m

Δίχτυ προστασίας
4 x 5 m

VAR032



 

 

 

 

 

DISPLAY Modules

> B

DISPLAY MODULE B

Multi-display version

•  

• 
 

>
>
>

Διαστάσεις 60 X 150 X 40cm.

Έτοιμο για χρήση.

Διατίθεται με την τοποθέτηση 
της ολοκληρωμένης γραμμής 
προϊόντων της SWISSINO.

• 
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