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Lampy owadobójcze          
 Insect killer | Insektenkiller-Lampe | íàñåêîìîå óáèéöà ëàìïà | Êîìàõà âáèâöÿ ëàìïà  | Elektronický lapaè hmyzu

terdens

terdens

terdens

Lampa owadobójcza 3W

Lampa owadobójcza 6W

3W

6W



Lampy owadobójcze          
 Insect killer | Insektenkiller-Lampe | íàñåêîìîå óáèéöà ëàìïà | Êîìàõà âáèâöÿ ëàìïà  | Elektronický lapaè hmyzu

Lampa owadobójcza 12W

Lampa owadobójcza 20W

terdens

12W 70m
2

20W 85m
2

terdens



Lampy owadobójcze          
 Insect killer | Insektenkiller-Lampe | íàñåêîìîå óáèéöà ëàìïà | Êîìàõà âáèâöÿ ëàìïà  | Elektronický lapaè hmyzu

Lampa 
owadobójcza 30W

Lampa 
owadobójcza 40W

terdens

2

Ochrona przed owadami

komarami, muszkami

Zasilanie: 230V, 50HZ

Moc lampy: 30W (2 x 15W)

Efektywna powierzchnia 

dzia³ania: 100 m

Wymiary: 490 x 90 x 280 mm

Waga: 2.10 kg

30W 100m
2

40W 150m
2

terdens



£apki elektryczne owadobójcze          

£apka na muchy elektryczna

Electric bug zapper | Elektrische handheld Bug Zapper | Åëåêòðè÷í³ êîìàõà ïîìèëêà Zapper

Ýëåêòðè÷åñêèå íàñåêîìîå îøèáêà | Buzz-Zapper Elektrický lapaè hmyzu

Elektryczna ³apka na muchy z siatk¹ pod napiêciem. 
Stanowi doskona³y sposób na pozbycie siê natrêtnych
owadów bez ryzyka zabrudzenia œcian, mebli i innych
powierzchni, co czêsto dzieje siê po u¿yciu zwyk³ych ³apek.

Zabija muchy, komary i inne owady lataj¹ce 

w chwili dotkniêcia siatki pod napiêciem.

Trójwarstwowa siatka owadobójcza.

Zastosowanie wewn¹trz i na zewn¹trz.

Idealna do ogrodu, na biwak, grill, piknik, czy spacer.

Napiêcie siatki: 1500-1800V

Zasilanie: 2 baterie AA



Odstraszacze ultradŸwiêkowe          

Elektryczny odstraszacz ultradŸwiêkowy

Ultrasonic mosquito repellent | Ultraschall Mückenschutz | Ultrazvukový repelent proti komárom

Ultrazvukový repelent proti komárùm | Óëüòðàçâóêîâèé êîìàð³â | Óëüòðàçâóêîâîé êîìàðîâ

Odstraszacze emituj¹ ultradŸwiêki nies³yszalne dla ludzkiego 
ucha, za to wyj¹tkowo dokuczliwe dla owadów. Owady nie s¹
zabijane, a jedynie odstraszane za pomoc¹ ha³asu. 

Dzia³a na obszarze ok. 30 m

£atwy w u¿yciu.

Wystarczy w³o¿yæ do gniazdka.

DANE TECHNICZNE:

Napiêcie: 230V

Pobór mocy: 0,3W

Czêstotliwoœæ: 7 kHz?

Wymiary: 7 x 5 x 2,5 cm

30m
2

Brelok - solarny ultradŸwiêkowy odstraszacz 

W formie breloka

Emitowanie ultradŸwiêków o czêstotliwoœci odstraszaj¹cej komary

DŸwiêki te s¹ nies³yszalne dla ludzkiego ucha

Zasilanie: wbudowana bateria solarna

WskaŸnik diodowy okreœlaj¹cy stan na³adowania

Obszar dzia³ania: w promieniu do 4 metrów



Lampy solarne owadobójcze do ogrodu          

Ogrodowa lampa solarna owadobójcza

Lampa owadobójcza wabi¹ca i zabijaj¹ca owady

2 tryby pracy: œwiat³o bia³e lampa ogrodowa, 

œwiat³o purpurowe owadobójcze

Element wabi¹cy: dwie diody LED w kolorze purpurowym

Zasilanie: bateria s³oneczna oraz akumulator pozwalaj¹cy

na prac¹ urz¹dzenia do 6 / 8h 

Wymiary: 250 x 150 - 70 mm.

Powierzchnia dzia³ania ok 10-15 m2

2 modele do wyboru: stoj¹ca i stoj¹co-wisz¹ca

 Insect killer | Insektenkiller-Lampe | íàñåêîìîå óáèéöà ëàìïà | Êîìàõà âáèâöÿ ëàìïà  | Elektronický lapaè hmyzu

10-15
m2

Model posiadaj¹cy mo¿liwoœæ 
postawienia na ziemi na
n i s k i e j  s z t y c y  p o s i a d a  
akumulator o mocy 0,55 W,
który pozwala na maksymalnie 
8 godzin pracy urz¹dzenia.

Model z do³¹czonym metalowym, 
ozdobnie wygiêtym pa³¹kiem 
s³u¿¹cym do powieszenia na nim
lampy posiada akumulator 
o mocy 0,45W pozwalaj¹cy na
maksymalnie 6 godzin pracy.



Zapraszamy  

www.terdens.com.pl

terdens

do zakupów

TERDENS
ul. Mickiewicza 46

05-850 O¿arów Mazowiecki
wjazd od ul. 11 Listopada 31

tel./fax.: +48 22 722 36 64, 721 04 83
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