


Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w oferowanych  
produktach zmian, wynikających z postępu technologicznego.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę 
i informacje dotyczące produktu.
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W 2009 roku Agrecol powołał do życia markę Arox, obejmującą 

szeroką gamę produktów biobójczych. Najwyższa jakość 

preparatów, przekładająca się na ich wysoką skuteczność, 

nowoczesny design opakowań oraz bogaty, wciąż poszerzany 

asortyment, szybko wpłynęły na zbudowanie znaczącej pozycji 

na rynku. Stale prowadzone działania reklamowe zwiększyły 

rozpoznawalność marki na rynku.

Dbałość o środowisko naturalne została potwierdzona uzyskaniem 

międzynarodowego certyfikatu zarządzania środowiskiem 

ISO 14001. Produkcją oraz prawidłowym funkcjonowaniem 

systemu zarządzania jakością ISO 9001 kieruje wykwalifikowana 

i doświadczona kadra pracownicza. Projektowaniem opakowań 

wszystkich produktów, a także tworzeniem materiałów 

reklamowych, zajmuje się wrocławski oddział firmy – Agrecol 

Studio. Wieloletnia współpraca z klientami zaowocowała dużym 

doświadczeniem i bardzo dobrą znajomością rynku, dzięki czemu 

dział handlowy udziela realnego wsparcia przy budowaniu relacji  

z klientem indywidualnym i biznesowym.

PROFESJONALIZM    DOŚWIADCZENIE    TRADYCJA





Nowoczesny i stale rozwijany park maszynowy 
umożliwia utrzymanie ciągłej produkcji asortymentu 
o najwyższej jakości. Własna flota spedycyjna daje 
gwarancję szybkich i terminowych dostaw do 
każdego miejsca w Europie. Jesteśmy w stanie 
sprostać wszystkim wyzwaniom, jakie stawiają 
przed nami partnerzy handlowi oraz rynek.
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preparat
w formie

granulatu

10 mrówki

Masa netto: 10 x10 g
Nr kat. 917 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 009177

Masa netto: 90 g
Nr kat. 895
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 008958

Masa netto: 100 g
Nr kat. 916 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 009160

Masa netto: 120 g
Nr kat. 984
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 009849

Masa netto: 250 g
Nr kat. 885 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 008859

Masa netto: 500 g
Nr kat. 918 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 009184

Masa netto: 10 g
Nr kat. 915 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 009153

Ant killer powder

Preparat owadobójczy w postaci mikrogranulatu do 
zwalczania mrówek faraona oraz wszelkich innych 
gatunków mrówek: w domach, pomieszczeniach 
gospodarczych, garażach, na tarasach, chodnikach  
i ścieżkach przebiegu owadów. Mrówki chętnie pobierają 
preparat i transportują go do gniazda, powodując likwi-
dację królowej i innych osobników.

MRÓWKOTOX 
preparat na mrówki



Opakowanie 
w formie tuby posiada 
dozownik z otworami
o dwóch rozmiarach, 

ułatwia on
kontrolowanie ilości 

rozsypywanego preparatu
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Masa netto: 10 g
Nr kat. 922 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 009221

Ant gel – bait station

Preparat owadobójczy do zwalczania mrówek. Owady są 
wabione przez żel-przynętę, znajdujący się w pudełku, 
wchodzą przez otwory do karmnika, pobierają preparat 
i przenoszą go do gniazda, co prowadzi do wyniszczenia 
całej kolonii.

KARMNIK  ŻEL
na mrówki

10
gramów



likwiduje 
całe 

kolonie

14 mrówki

Sztuk: 1
Nr kat. 983 
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 009832

Ant gel – garden bait station

Preparat na mrówki w postaci przynęty żelowej. Owady 
są wabione do środka, gdzie pobierają preparat, 
a następnie przenoszą go do gniazda, likwidując 
całą kolonię. Pułapka dodatkowo posiada elementy 
mocujące do podłoża.

PRZYNĘTA OGRODOWA
na mrówki



płyn
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Objętość netto: 200 ml
Nr kat. 920 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 009207

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 921 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 009214

Ant killer liquid RTU

Preparat owadobójczy w formie płynu do 
be zpośredniego użycia o działaniu kontaktowym 
i żołądkowym. Przeznaczony do zwalczania mrówek 
faraona oraz wszelkich innych gatunków mrówek:  
w domach, pomieszczeniach gospodarczych, garażach, 
na tarasach, chodnikach i ścieżkach przebiegu owadów.

PŁYN
na mrówki

500
ml
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KLESZCZE  
I KOMARY

18 komary

10
ml

25
ml

50
ml

150
ml

Objętość netto: 25 ml
Nr kat. 872 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 008729

Objętość netto: 150 ml
Nr kat. 873 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 008736

Objętość netto: 10 ml
Nr kat. 908 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 009085

Objętość netto: 50 ml
Nr kat. 919 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 009191

FENDONA 6 SC Fly & mosquito 
killer for indoor & outdoor use

Preparat owadobójczy do zwalczania owadów latających 
i biegających wewnątrz pomieszczeń oraz na terenach 
otwartych, w domach, szpitalach, szkołach, w miejscach 
użyteczności publicznej i w gastronomii. Fendona 6 SC 
skutecznie i szybko zwalcza m. in.: muchy, komary, 
pająki, karaluchy, pluskwy, rybiki.

FENDONA 6 SC  
–  koncentrat do oprysku  
na kleszcze, komary  
i inne owady w ogrodzie



długo
działa
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Sztuk: 1
Nr kat. 991 
Opak. zbiorcze: 13 sztuk

5 902341 009917

AROX Day & Night – refill

DZIEŃ & NOC 
 – wkład zapasowy

Sztuk: 1+1
Nr kat. 990 
Opak. zbiorcze: 14 sztuk

5 902341 009900

Elektrofumigator z wkładem owadobójczym do 
zwalczania komarów i much wewnątrz pomieszczeń. 
Podłączone do prądu urządzenie z wkładem osiąga 
skutek bójczy już po 45 minutach. Dzięki innowacyjnej 
postaci wkładu substancja czynna uwalniana jest  
w sposób stały i ochrona przed komarami utrzymuje 
się przez 336 h (14 dni x 24 h). Jedno urządzenie chroni 
pomieszczenie o kubaturze do 31 m3.

AROX Day & Night

DZIEŃ & NOC 
– elektrofumigator + wkład

FENDONA 6 SC Fly & mosquito 
killer for indoor & outdoor use

FENDONA 6 SC  
–  koncentrat do oprysku  
na kleszcze, komary  
i inne owady w ogrodzie
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Objętość netto: 45 ml
Nr kat. 949 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 009498

Płyn zapasowy do elektrofumigatora przeznaczony do 
zwalczania komarów oraz innych owadów latających. 
Parująca substancja z podłączonego do prądu 
urządzenia zapewnia wielogodzinną ochronę przed 
owadami (60 nocy) znajdującymi się w pomieszczeniu.

Refill liquid 60 nights 
for mosquito plug-in vaporizer

PŁYN ZAPASOWY 60 NOCY
do elektrofumigatora

Sztuk: 1+1
Nr kat. 946 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 009467

Elektrofumigator z płynem przeznaczony do zwalczania 
komarów oraz innych owadów latających. Parująca 
substancja z podłączonego do prądu urządzenia 
zapewnia wielogodzinną ochronę przed owadami 
(60 nocy) znajdującymi się w pomieszczeniu oraz 
zabezpiecza przed nalotem kolejnych insektów  
z zewnątrz. Produkt przeznaczony jest do użytku w po -
mieszczeniach. Działa również z wkładami.

Mosquito plug-in
vaporizer + liquid 60 nights

Elektrofumigator 
+ PŁYN 60 NOCY
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sztuk: 2 x 10
Nr kat. 948
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 009481

Wkłady owadobójcze do elektrofumigatora 
przeznaczone do zwalczania komarów oraz innych 
owadów latających. Parująca substancja z podłączonego 
do prądu urządzenia zapewnia wielogodzinną ochronę 
przed insektami znajdującymi się w pomieszczeniu 
oraz zabezpiecza przed nalotem kolejnych owadów  
z zewnątrz. Jeden wkład działa do 8 godzin.

refill mats for mosquito
plug-in vaporizer

WKŁADY ZAPASOWE
do elektrofumigatora 20 sztuk

Sztuk: 1 + 10
Nr kat. 947
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 009474

Elektrofumigator z wkładami przeznaczony do 
zwalczania komarów oraz innych owadów latających. 
Urządzenie podłączone do prądu, wyposażone we 
wkład, emituje parującą substancję, która zapewnia 
wielo godzinną ochronę przed insektami. Działa również  
z płynem na komary.

Mosquito plug-in
vaporizer + 10 mats

Elektrofumigator 
+ WKŁADY 10 sztuk

Elektrofumigator 
+ PŁYN 60 NOCY



22 komary

400
ml

Objętość netto: 400 ml
Nr kat. 866
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 008668

Preparat w aerozolu przeznaczony jest do zwalczania 
owadów latających w pomieszczeniach, zwłaszcza: 
komarów, much i os.

Muchomor Spray – INSECTS KILLER

SPRAY NA OWADY LATAJĄCE
Muchomor

na owady 
latające
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300
ml

Preparat w postaci płytki do zwalczania owadów 
latających: komarów, much, meszek i dorosłych 
osobników moli odzieżowych wewnątrz pomieszczeń. 
Wkład płytki nasączony substancją czynną działa od 
razu po rozpakowaniu, uwalniając się stopniowo 
do powietrza. Efekt bójczy pojawia się już po 2 h od 
zastosowania. Jedna płytka zabezpiecza pomieszczenie 
o kubaturze 50 m³ do 5 miesięcy. Produkt do 
powszechnego stosowania w: pomieszczeniach 
mieszkalnych, biurowych, sklepach, magazynach oraz 
pomieszczeniach inwentarskich.

insect cassette

PŁYTKA NA OWADY 

Sztuk: 1
Nr kat. 993
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 009931

1
sztuka

Objętość netto: 300 ml
Nr kat. 945 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 009450

Preparat w aerozolu przeznaczony jest do zwalczania 
owadów latających w pomieszczeniach, zwłaszcza: 
komarów, much i os.

Muchomor Spray – Mosquito killer

SPRAY NA KOMARY
Muchomor



24 komary

na tarasie
w ogrodzie
na pikniku

NA
KOMARY
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10
sztuk

Sztuk: 10
Nr kat. 940 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 009405

Spirale owadobójcze do zwalczania komarów. Żarząc 
się, spirale zapewniają kilkugodzinną ochronę przed 
komarami oraz innymi owadami latającymi.

Coils – standard

Spirale owadobójcze
– STANDARD

5
sztuk

ST
A

N
DA

RD

Sztuk: 5
Nr kat. 943 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 009436

Pałeczki owadobójcze do zwalczania komarów. Żarząc 
się zapewniają kilkugodzinną ochronę przed komarami 
oraz innymi owadami latającymi. Jedna pałeczka 
zabezpiecza obszar o powierzchni ok. 15 m2.

Coil sticks – standard

Pałeczki owadobójcze
– STANDARD
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DEET

STANDARD

28 repelenty
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Objętość netto: 90 ml
Nr kat. 970
Opak. zbiorcze: 24 sztuk

5 902341 009702

Aerozolowy preparat do odstraszania komarów, 
kleszczy i meszek. Zawiera substancję repelencyjną 
DEET, która zabezpiecza skórę przed ukąszeniami  
do 4 godzin po zastosowaniu.

mosquito,  tick & bl ack fly
repellent (deet) – in spray

SPRAY DEET NA KOMARY, 
kleszcze i meszki 

Objętość netto: 50 ml
Nr kat. 973
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 009733

Preparat w postaci żelu do odstraszania komarów, 
kleszczy i innych owadów kłujących. Zawiera bardzo 
skuteczną substancję repelencyjną: DEET, która na 
wiele godzin zabezpiecza ciało przed ukąszeniami. 
Preparat nie brudzi odzieży. Wygodne opakowanie  
ze specjalnym dozownikiem gwarantuje łatwą i szybką 
aplikację.

mosquito, tick & bl ack fly
repellent (deet) – in gel

ŻEL DEET 
na komary i kleszcze 
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Objętość netto: 50 ml
Nr kat. 968
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 009689

Objętość netto: 100 ml
Nr kat. 969
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 009696

Płyn odstraszający komary, meszki i kleszcze 
przeznaczony dla ludzi. Zawiera substancję repelencyjną 
DEET o stężeniu 25%. Do stosowania podczas pobytu 
w miejscach występowania zwiększonej aktywności 
owadów latających. Płyn skutecznie chroni ciało przed 
ukłuciami komarów i meszek do 8 godzin, a kleszczy do 
2 godzin.

Mosquito, tick & bl ack fly 
repellent (DEET) MEDIUM liquid

PŁYN DEET MEDIUM
na komary,  kleszcze i meszki 

Objętość netto: 50 ml
Nr kat. 889
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 008897

Żel odstraszający komary, meszki i kleszcze 
przeznaczony dla ludzi. Zawiera substancję repelencyjną 
DEET o stężeniu 25%. Do stosowania podczas pobytu 
w miejscach występowania zwiększonej aktywności 
owadów latających. Żel skutecznie chroni ciało przed 
ukłuciami komarów i meszek do 8 godzin, a kleszczy do 
2 godzin.

Mosquito, tick & bl ack
fly repellent (DEET) MEDIUM – in gel

ŻEL DEET  MEDIUM
na komary,  kleszcze i meszki 



DEET
medium
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90
ml

Objętość netto: 90 ml
Nr kat. 877
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 008774

Spray odstraszający komary, meszki i kleszcze 
przeznaczony dla ludzi. Zawiera substancję repelencyjną 
DEET o stężeniu 25%. Do stosowania podczas pobytu 
w miejscach występowania zwiększonej aktywności 
owadów latających. Spray skutecznie chroni ciało przed 
ukłuciami komarów i meszek do 8 godzin, a kleszczy do 
2 godzin.

Mosquito, tick & bl ack
fly repellent (DEET) MEDIUM – in spray

SPRAY DEET  MEDIUM
na komary,  kleszcze i meszki 



DEET
MAX

32 repelenty

2 50
ml

Aerozolowy preparat do odstraszania komarów, kleszczy 
i meszek. Zawiera substancję repelencyjną DEET  
o stężeniu 35%. Zabezpiecza skórę przed komarami  
i meszkami przez 8 h, a kleszczami przez 3 h.

Mosquito, tick & bl ack fly repellent
(DEET) MAX – in spray

SPRAY DEET MAX 
na komary, kleszcze i meszki

Objętość netto: 250 ml
Nr kat. 886
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 008866
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Płynny preparat do odstraszania komarów, kleszczy  
i meszek. Zabezpiecza skórę przed ukąszeniami 
komarów i meszek (do 8 h) oraz kleszczy (do 3 h). 
Produkt do powszechnego stosowania. 
Polecany dla: wędkarzy, leśniczych, myśliwych  
i wszystkich spędzających aktywnie czas na dworze.

Mosquito, tick & bl ack
fly repellent (DEET) MAX – liquid

PŁYN DEET MAX
na komary, kleszcze i meszki

Objętość netto: 50 ml
Nr kat. 869
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 008699

Objętość netto: 100 ml
Nr kat. 870
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 008705



DLA
DZIECI
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Objętość netto: 50 ml
Nr kat. 884
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 008842

Krem na komary i kleszcze dla dzieci to bezpieczny 
preparat o działaniu odstraszającym owady. Zawiera 
skuteczną substancję repelencyjną, która na wiele 
godzin zabezpiecza ciało przed ukąszeniami. Preparat 
nie brudzi odzieży. Można stosować od 1. roku życia.

Mosquito & tick 
lotion repellent for kids

KREM NA KOMARY 
I KLESZCZE 
dla dzieci

Objętość netto: 50 ml
Nr kat. 882
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 008828

Objętość netto: 100 ml
Nr kat. 883
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 008835

Płyn na komary i kleszcze dla dzieci to bezpieczny 
preparat o działaniu odstraszającym. Zawiera skuteczną 
substancję repelencyjną, która na wiele godzin 
zabezpiecza ciało przed ukąszeniami. Preparat nie 
brudzi odzieży. Wygodne opakowanie z atomizerem 
gwarantuje łatwą i szybką aplikację.

Mosquito & tick liquid 
repellent for kids

PŁYN NA KOMARY
I KLESZCZE 
dla dzieci
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Liquid refill 60 night for 
mosquito plug-in vaporizer 
for kids

PŁYN ZAPASOWY  
AROX 60 NOCY 
dla dzieci

Objętość netto: 45 ml
Nr kat. 867 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 008675

Płyn zapasowy do elektrofumigatora Arox dla dzieci 
przeznaczony do zwalczania komarów oraz innych 
owadów latających wewnątrz pomieszczeń. Dodatkowo 
zabezpiecza przed nalotem kolejnych insektów z 
zewnątrz. Zapewnia wielogodzinną ochronę przed 
owadami (60 nocy). Produkt bezpieczny dla dzieci 
powyżej 1 roku życia.

rekomendacja 
prof. dr hab. n. med. 

Andrzeja 
Kaszuby
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Elektrofumigator z płynem przeznaczony do zwalczania 
komarów i innych owadów latających w pomieszczeniach, 
w których przebywają dzieci oraz dorośli. Produkt 
uzyskał pozytywną rekomendację prof. dr hab. n. med. 
Andrzeja Kaszuby.

Mosquito plug-in vaporizer 
for kids + liquid refill 60 
night

PŁYN NA KOMARY  
AROX 60 NOCY
+ ELEKTROFUMIGATOR 
dla dzieci

Sztuk: 1+1
Nr kat. 871 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 008712
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Objętość netto: 50 ml
Nr kat. 965
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 009658

Objętość netto: 100 ml
Nr kat. 966
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 009665

Płyn odstraszający komary i kleszcze przeznaczony dla 
ludzi. Zawiera lawendę. Do stosowania bezpośrednio na 
skórę w miejscach najczęściej narażonych na ukąszenia. 
Płyn skutecznie chroni ciało przed ukłuciami komarów  
i kleszczy do 6 h od chwili zastosowania.

mosquito & tick
repellent with l avender

LAWENDOWY PŁYN 
ODSTRASZAJĄCY 
komary i kleszcze dla ludzi

Objętość netto: 200 ml
Nr kat. 967
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 009672

Płyn odstraszający komary i kleszcze przeznaczony dla 
zwierząt. Zawiera lawendę. Produkt do bezpośredniego 
stosowania na sierść psów, kotów, koni i innych zwierząt 
domowych narażonych na ukłucia komarów i kleszczy. 
Płyn skutecznie zabezpiecza zwierzęta do 6 h od 
momentu zastosowania.

mosquito & tick repellent
with l avender for animals

LAWENDOWY PŁYN 
odstraszający komary i kleszcze
dla ZWIERZĄT

200
ml
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8
ml

Objętość netto: 8 ml
Nr kat. 879
Opak. zbiorcze: 18 sztuk

5 902341 008798

Preparat przeznaczony do miejscowego stosowania 
po użądleniach os, pszczół oraz ukąszeniach komarów  
i innych owadów. Zawarty w płynie mentol daje uczucie 
chłodu, łagodzi swędzenie i zmniejsza zaczerwienienie 
skóry. Dzięki prowitaminie B5 płyn skutecznie 
przyśpiesza regenerację i odnowę naskórka. 

After bite liquid

PŁYN ŁAGODZĄCY 
UKĄSZENIA
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50
ml

PŁYN ŁAGODZĄCY 
UKĄSZENIA

Objętość netto: 50 ml
Nr kat. 880
Opak. zbiorcze: 16 sztuk

5 902341 008804

After bite gel

ŻEL ŁAGODZĄCY 
UKĄSZENIA

Łagodzi
podrażnienia

50
ml

Preparat przeznaczony do miejscowego stosowania 
po użądleniach os, pszczół oraz ukąszeniach komarów 
i innych owadów. Zawarty w żelu mentol daje uczucie 
chłodu, zmniejsza swędzenie i zaczerwienienie skóry. 
Dzięki zawartości prowitaminy B5 żel skutecznie 
przyśpiesza regenerację naskórka. 



łatwe 
stosowanie

szybkie 
i pewne

działanie

PSY  
i  

KOTY

42 repelenty

500
ml

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 958
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 009580

Pozostawione przez psy i koty odchody są 
nieestetyczne i zagrażają zdrowiu ludzi oraz zwierząt. 
Miejscami, w których najczęściej można je spotkać są 
skwery, tarasy, obejścia budynków, klatki schodowe oraz 
ogrody. Pozostawienie odchodów w sąsiedztwie roślin 
może powodować ich choroby, a w efekcie końcowym 
całkowite zniszczenie. Płyn odstraszający psy i koty 
jest specjalnie przygotowaną łatwo biodegradowalną 
substancją repelencyjną, powodującą dezorientację 
zmysłów psów i kotów.

Dog & cat – liquid
repellent

PŁYN ODSTRASZAJĄCY 
PSY I KOTY
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gramów
100

Masa netto: 100 g
Nr kat. 957
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 009573

Pozostawione przez psy i koty odchody są 
nieestetyczne i zagrażają zdrowiu ludzi oraz zwierząt. 
Miejscami, w których najczęściej można je spotkać są 
skwery, tarasy, obejścia budynków, klatki schodowe oraz 
ogrody. Pozostawienie odchodów w sąsiedztwie roślin 
może powodować ich choroby, a w efekcie końcowym 
całkowite zniszczenie. Preparat odstraszający psy i koty 
jest specjalnie przygotowaną łatwo biodegradowalną 
substancją repelencyjną, powodującą dezorientację 
zmysłów psów i kotów.

Dog & cat – powder
repellent

PREPARAT ODSTRASZAJĄCY 
PSY I KOTY
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gramów
100 500

gramów

Masa netto: 100 g
Nr kat. 956
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 009566

Produkt odstraszający dziką zwierzynę (sarny, dziki, 
jelenie itp.). Zabezpiecza posesję przed szkodami jakie 
mogą spowodować: zanieczyszczaniem odchodami, 
zjada niem roślin ozdobnych i wyjadaniem owoców. 

Marten, deers, hares –
granul ar repellent

PREPARAT  
ODSTRASZAJĄCY 
NA SARNY, KUNY
i inne dzikie zwierzęta

DZIKIE
zwierzęta

50
ml

Marten – liquid repellent

Objętość netto: 50 ml
Nr kat. 953
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 009535

Produkt w postaci koncentratu służący do odstraszania 
kun występujących na dachach, strychach i w pojazdach.
Skuteczny również na: dziki, jelenie, sarny, krety, nornice. 
Zwierzęta wyczuwają substancje zapachowe preparatu  
co powoduje ucieczkę z miejsca jego zastosowania.

PŁYN ODSTRASZAJĄCY 
KUNY 
i inne dzikie zwierzęta
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100
gramów

500
ml

Pigeon – liquid repellent

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 963
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 009634

Preparat na gołębie w postaci płynu skutecznie 
zniechęca ptaki do przebywania w miejscach najczęściej 
przez nie obleganych i zanieczyszczanych, np. na 
parapetach okiennych, dachach, chodnikach oraz  
w zagłębieniach ścian.

PŁYN ODSTRASZAJĄCY
GOŁĘBIE 
i inne ptaki

Masa netto: 100 g
Nr kat. 964
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 009641

Preparat na gołębie w postaci mikrogranulatu 
skutecznie zniechęca ptaki do przebywania w miejscach 
najczęściej przez nie obleganych i zanieczyszczanych, 
np. na parapetach okiennych, dachach, chodnikach oraz  
w zagłębieniach ścian.

Pigeon – powder repellent

PREPARAT NA GOŁĘBIE 
i inne ptaki



KRETY

500
ml

1,0
litr

46 repelenty

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 962
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 009627

Odstraszający płyn na krety i nornice oraz inne gryzonie, 
występujące na terenach rekreacyjnych, w parkach, 
ogrodach, polach golfowych, boiskach sportowych, 
obiektach hydrotechnicznych itp. Nie przeszkadza 
rozwojowi roślin. Produkt zawiera skuteczne substancje 
zapachowe oddziałujące na zmysł powonienia 
niechcianych zwierząt.

Liquid Mole repellent

PŁYN NA KRETY 
i nornice



1,0
litr500

ml
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Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 994
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 009948

Objętość netto: 1 l
Nr kat. 995
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 009955

Płyn do odstraszania kretów i nornic. Może być 
stosowany na lotniskach, ziemnych konstrukcjach 
hydrotechnicznych, nasypach kolejowych, wałach 
przeciwpowodziowych i obiektach sportowych.

Liquid Mole repellent – tin

PŁYN NA KRETY 
i nornice



MUCHY, MOLE I INNE OWADY

flies, moths and other insects

50
muchy i inne owady latające
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osy i szerszenie

60
karaluchy i rybiki
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roztocza i pająki

64
mole



MUCHY, MOLE I INNE OWADY

flies, moths and other insects



ogród 
bez much, 
komarów 
i kleszczy

oprysk

50 muchy, mole i inne owady

Objętość netto: 10 ml
Nr kat. 908 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 009085

Objętość netto: 50 ml
Nr kat. 919 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 009191

Preparat owadobójczy do zwalczania owadów latających 
i biegających wewnątrz pomieszczeń oraz na terenach 
otwartych, w domach, szpitalach, szkołach, w miejscach 
użyteczności publicznej i w gastronomii. Fendona 6 SC 
skutecznie i szybko zwalcza m. in.: muchy, komary, 
pająki, karaluchy, pluskwy, rybiki.

FENDONA 6 SC Fly, mosquito 
killer for indoor & outdoor use

FENDONA 6 SC  
KONCENTRAT DO OPRYSKÓW 
na muchy, komary, kleszcze i inne

Objętość netto: 25 ml
Nr kat. 872 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 008729

Objętość netto: 150 ml
Nr kat. 873 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 008736

10
ml

50
ml

25
ml

150
ml
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750
ml

Objętość netto: 300 ml
Nr kat. 925
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 009252

Objętość netto: 750 ml
Nr kat. 927
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 009276

Preparat w aerozolu przeznaczony do zwalczania 
owadów latających w pomieszczeniach, zwłaszcza: 
much, komarów, os i innych owadów latających.

Muchomor Spray – Fly killer

MUCHOMOR
spray na muchy

Preparat w aerozolu przeznaczony do zwalczania 
owadów latających w pomieszczeniach, zwłaszcza: 
much, komarów, os i innych owadów latających.

Muchozol Spray – Fly killer

MUCHOZOL
spray na muchy

FENDONA 6 SC Fly, mosquito 
killer for indoor & outdoor use

FENDONA 6 SC  
KONCENTRAT DO OPRYSKÓW 
na muchy, komary, kleszcze i inne

300
ml



płyn

52 muchy, mole i inne owady

500
ml

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 907
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 009078

Produkt w postaci gotowego do użycia płynu skutecznie 
zwalcza muchy i inne owady latające. Przeznaczony 
do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, 
użyteczności publicznej, przemysłowych, magazynach, 
oborach.

arox liquid fly & other 
insect killer

PŁYN NA MUCHY 
i inne owady latające



skuteczna
ochrona

pomieszczeń
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2 x 10 g
+100 ml

2x

Masa netto: 10 g
Nr kat. 932
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 009320

100
gramów10

gramów
gr

am
ów

2 x 10 g + 100 ml
Nr kat. 933
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 009337

Preparat dwuskładnikowy (proszek + płyn) skutecznie 
zwalcza muchy i inne owady latające. Przeznaczony 
do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, 
użyteczności publicznej, przemysłowych, magazynach, 
oborach.

double fly killer

DWUSKŁADNIK 
na muchy

Masa netto: 10 x10 g
Nr kat. 952
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 009528

Produkt w postaci mikrogranulatu do zwalczania  
much w pomieszczeniach użyteczności publicznej, 
pomieszczeniach inwentarskich (oborach, kurnikach) 
sklepach, restauracjach, piekarniach, magazynach. 
Naniesiony preparat jest skuteczny przez 1-2 miesiące.

PREPARAT NA MUCHY 
Fly killer powder

Masa netto: 100 g
Nr kat. 934
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 009344



100
sztuk

4
sztuki

1
szt.

54 muchy, mole i inne owady

Ekologiczne lepy w postaci taśmy papierowej pokrytej 
niewysychającą substancją klejącą. Lepy skutecznie 
chronią pomieszczenia przed muchami, muszkami 
owocowymi, mklikami oraz innymi owadami latającymi.

fly catcher

LEP NA MUCHY 

Sztuk: 100
Nr kat. 931
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 009313

Sztuk: 4
Nr kat. 929
Opak. zbiorcze: 20 sztuk

5 902341 009290

Sztuk: 1
Nr kat. 928

5 902341 009283



bezpieczne
skuteczne
estetyczne
praktyczne

100
sztuk5

sztuk

1szt.
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Sztuk: 5
Nr kat. 937
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 009375

Sztuk: 100
Nr kat. 890
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 008903

Lep płaski na muchy i inne owady latające pokryty  
substancją klejącą. Przeznaczony do wyłapywania much 
i innych owadów latających z wszelkich pomieszczeń, 
w których przebywają. Produkt nie zawiera substancji 
owadobójczych i w naturalny sposób wabi owady, które 
przyklejają się do powierzchni lepu.

fl at fly catcher

LEP NA MUCHY - płaski

Sztuk: 1
Nr kat. 893
Opak. zbiorcze: 50 sztuk

5 902341 008934

Packa na muchy i inne owady. Jest poręczna 
i wytrzymała.

fly – fl ap

PACKA
na muchy i inne owady



skuteczna
ochrona

pomieszczeń

56 muchy, mole i inne owady

Oparta wyłącznie na naturalnych składnikach pułapka 
przeznaczona do monitorowania aktywności muszki 
owocowej (Drosophila melanogaster)  w pomieszczeniach 
mieszkalnych, piekarniach, cukierniach, dojrzewalniach 
owoców, halach produkcyjnych zakładów przemysłu 
spożywczego, restauracjach, sklepach oraz miejscach 
użyteczności publicznej. Zapewnia skuteczną ochronę 
dzięki wyjątkowej kompozycji zawartego płynu oraz 
specjalnej konstrukcji pułapki.

fruit fly trap – pear

PUŁAPKA  „GRUSZKA”
na muszki owocowe
wielokrotnego użycia

Sztuk: 1
Nr kat. 876
Opak. zbiorcze: 7 sztuk

5 902341 008767
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PUŁAPKA  „GRUSZKA”
na muszki owocowe
wielokrotnego użycia

30
ml

Skład płynu jest oparty wyłącznie na naturalnych 
składnikach, przeznaczonych do monitorowania 
aktywności muszki owocowej. Płyn skutecznie wabi  
i przyczynia się do ograniczenia liczebności muszki 
owocowej. Do stosowania w pomieszczeniach 
mieszkalnych, sklepach i pomieszczeniach z żywnością.

fruit fly trap – pear

PŁYN ZAPASOWY  
DO PUŁAPKI 
w celu monitorowania 
aktywności muszki  
owocowej

Sztuk: 30 ml
Nr kat. 868
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 008682

Sztuk: 1
Nr kat. 938
Opak. zbiorcze: 7 sztuk

5 902341 009382

fruit fly trap – apple

PUŁAPKA  „JABŁKO”
na muszki owocowe
wielokrotnego użycia
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300
ml

Objętość netto: 300 ml
Nr kat. 935
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 009351

Preparat w aerozolu przeznaczony jest do zwalczania 
owadów latających w pomieszczeniach, zwłaszcza: 
much, komarów i os. 

muchomor spray wasp killer

SPRAY NA OSY
Muchomor 

Objętość netto: 750 ml
Nr kat. 936
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 009368

Preparat przeznaczony jest do likwidacji gniazd os  
i szerszeni. Opakowanie pod ciśnieniem umożliwia 
rozpylanie preparatu z dużej odległości, ograniczając 
ryzyko bezpośredniego kontaktu z owadami. Działa 
natychmiastowo.

wasp & hornet killer
spray M-Turbo

MUCHOZOL 
na osy i szerszenie
„GAŚNICA”

750
ml



produkt 
naturalny

zawiera
płyn

wabiący
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1
sztuka

200
ml

1 szt. + 200 ml 
Nr kat. 939
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 009399

Pułapka oparta wyłącznie na naturalnych składnikach 
przeznaczona do monitorowania aktywności os, 
szerszeni oraz pospolitych gatunków much (mucha 
domowa, plujka pospolita, bolimuszka kleparka) na 
zewnątrz budynków, ogrodach oraz w pomieszczeniach 
gospodarczych. Zapewnia skuteczną ochronę dzięki 
wyjątkowej kompozycji płynu wabiącego oraz specjalnej 
konstrukcji pułapki.

wasp & hornet trap

PUŁAPKA 
na OSY I SZERSZENIE

Objętość netto: 200 ml
Nr kat. 988
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 009887

wasp & hornet trap – liquid

ZAPAS 
do pułapki na osy
i szerszenie



OWADY
BIEGAJĄCE

60 muchy, mole i inne owady 

Objętość netto: 400 ml
Nr kat. 858
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 008583

Preparat w aerozolu przeznaczony jest do zwalczania 
owadów biegających w pomieszczeniach, zwłaszcza: 
karaluchów, pcheł, pluskiew, roztoczy kurzu domowego.

Muchomor spray - crawling 
insetcs killer

SPRAY NA 
OWADY BIEGAJĄCE
Muchomor

400
ml
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Sztuk: 2
Nr kat. 913
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 009139

Pułapka lepowa na karaluchy i inne owady biegające  
w postaci składanej tekturowej pułapki pokrytej 
wewnątrz substancją klejącą. Przeznaczona do 
wyłapywania karaluchów i innych owadów biegających 
z pomieszczeń kuchennych, spiżarni, łazienek, 
pomieszczeń gospodarczych oraz wszelkich innych 
miejsc, w których występują szkodliwe owady. Produkt 
nie zawiera substancji owadobójczych i w naturalny 
sposób wabi owady, które przyklejają się do wewnętrznej 
powierzchni pułapki.

Cockroach trap

PUŁAPKA LEPOWA  
NA KARALUCHY 

500
ml

2
sztuki

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 914
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 009146

Produkt w postaci gotowego do użycia płynu skutecznie 
zwalcza karaluchy i inne owady biegające. Przeznaczony 
do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, 
użyteczności publicznej, przemysłowych, magazynach, 
oborach. Produkt działa poprzez kontakt oraz drogę 
pokarmową kilka minut po zastosowaniu.

liquid cockroach killer

PŁYN NA KARALUCHY



roztocza
i pająki

62 muchy, mole i inne owady 

500
ml

szybkie 
i pewne

działanie
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500
ml

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 906
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 009061

Produkt w postaci gotowego do użycia płynu skutecznie 
zwalcza roztocza kurzu domowego w pomieszczeniach 
mieszkalnych i przemysłowych. Można go stosować na 
dywanach, zasłonach, ubraniach i materacach. Produkt 
działa poprzez kontakt oraz drogę pokarmową już  
w kilka minut po zastosowaniu.

Arox liquid mites killer

PŁYN NA ROZTOCZA 
i inne owady

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 891
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 008910

Płynny preparat do bezpośredniego użycia 
przeznaczony do zwalczania pająków i zapobiegania 
tworzeniu się pajęczyn. Płyn na pająki jest przeznaczony 
do stosowania na wszystkich powierzchniach wewnątrz 
pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej. 
Produkt do powszechnego stosowania.

spider control RTU

PŁYN NA PAJĄKI

szybkie 
i pewne

działanie



MOLE
spożywcze

DŁUGO
DZIAŁA

64 muchy, mole i inne owady 

2
sztuki

Sztuki: 2
Nr kat. 924
Opak. zbiorcze: 14 sztuk

5 902341 009245

Lep płaski na mole spożywcze w postaci płaskiej 
tabliczki pokrytej substancją klejącą. Przeznaczony 
do wyłapywania moli spożywczych z pomieszczeń 
kuchennych, spiżarni oraz wszelkich innych 
pomieszczeń, w których przechowywane są 
artykuły spożywcze. Produkt nie zawiera substancji 
owadobójczych co sprawia, że może być stosowany 
bezpośrednio w miejscach przechowywania artykułów, 
takich jak: kasze, płatki, mąka, makarony, kakao, 
czekolada, kawa zbożowa, suszone owoce itp. Produkt 
w naturalny sposób wabi owady, które przyklejają się do 
powierzchni lepu.

food moth catcher

LEPOWA PŁYTKA 
na mole spożywcze
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2
sztuki

Sztuki: 2
Nr kat. 923
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 009238

Pułapka lepowa na mole spożywcze w postaci 
tekturowego trójkąta pokrytego wewnątrz substancją 
klejącą. Przeznaczona do wyłapywania moli spożywczych 
z pomieszczeń kuchennych, spiżarni oraz wszelkich 
innych pomieszczeń, w których przechowywane są 
artykuły spożywcze. Produkt nie zawiera substancji 
owadobójczych co sprawia, że może być stosowany 
bezpośrednio w miejscach przechowywania artykułów 
spożywczych takich jak: kasze, płatki, mąka, makarony, 
kakao, czekolada, kawa zbożowa, suszone owoce itp. 
Produkt w naturalny sposób wabi owady, które przyklejają 
się do powierzchni pokrytej substancją klejącą.

food moth trap

PUŁAPKA 
na mole SPOŻYWCZE



MOLE
odzieżowe

66 muchy, mole i inne owady 

1
sztuka

Sztuk: 1
Nr kat. 960
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 009603

Środek owadobójczy w postaci zawieszki do zwalczania 
moli odzieżowych. Zawieszka na mole skutecznie 
zabezpiecza odzież przechowywaną w szafach, 
szufladach, garderobach przed niszczącym działaniem 
tych szkodników. Zwalcza mole w każdym stadium 
rozwojowym: jaja, larwy i osobniki dorosłe. Chroni odzież 
od 4 do 6 miesięcy.

anti-moth hanger

ZAWIESZKA  
na mole ODZIEŻOWE
– zwalcza wszystkie stadia
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100
gramów

CE
DR
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W

E

Masa netto: 100 g
Nr kat. 980
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 009801

Środek owadobójczy w postaci kulek do zwalczania 
moli odzieżowych. Kulki na mole skutecznie 
zabezpieczają odzież przechowywaną w szafach, 
szufladach, garderobach przed niszczącym działaniem 
tych szkodników. Zwalczają mole w każdym stadium 
rozwojowym: jaja, larwy i osobniki dorosłe. Chronią 
odzież od 4 do 6 miesięcy.

anti-moth balls – l avender

KULKI  
na mole odzieżowe
LAWENDOWE

Masa netto: 100 g
Nr kat. 981
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 009818

anti-moth balls – cedar

KULKI 
na mole odzieżowe
CEDROWE

ZAWIESZKA  
na mole ODZIEŻOWE
– zwalcza wszystkie stadia

100
gramów

LA
W

EN
DO

W
E
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skuteczna
forma

przynęty

granulat

70 gryzonie
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gramów
100500

gramów 250
gramów

Trutka w postaci granulatu przeznaczona do zwalczania 
myszy (Mus musculus/M. m. domesticus), szczura 
wędrownego (Rattus norvegicus) i szczura śniadego 
(Rattus rattus). Preparat przeznaczony do użytku 
powszechnego, do stosowania wewnątrz i wokół 
budynków. 

mouse & rat killer – pellets

ZIARNO PLUS 
na myszy i szczury

Masa netto: 100 g
Nr kat. 706
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 700067

Masa netto: 250 g
Nr kat. 697
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 006978

Masa netto: 500 g
Nr kat. 701
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 700012



72 gryzonie

1
szt.

gramów
100 gramów

150
gramów
200

Stacja deratyzacyjna na myszy i szczury AROX 
to urządzenie stanowiące skuteczną formę walki  
z gryzoniami. Specjalnie zaprojektowana obudowa daje 
optymalną ochronę przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi. Stacja może być użyta zarówno  
w pomieszczeniach domowych, gospodarczych jak 
również na otwartej przestrzeni w pobliżu budynków.  
W środku znajduje się Agrecol Pasta, którą 
można później uzupełniać. Pastę umieszczoną w 
zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem 
karmnikach deratyzacyjnych należy rozmieścić na 
obszarze występowania gryzoni.

bait station with mouse & rat 
fresh bait

STACJA Z PASTĄ PLUS  
na myszy i szczury

1 szt. + 100 g
Nr kat. 709
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 007098

Trutka w postaci pasty w saszetkach przeznaczona do 
zwalczania myszy (Mus musculus/M. m. domesticus), 
szczura wędrownego (Rattus norvegicus) i szczura 
śniadego (Rattus rattus). Preparat przeznaczony do 
użytku powszechnego, do stosowania wewnątrz i wokół 
budynków. Szczególna forma przynęty pozwala na 
umieszczanie pasty w stacjach deratyzacyjnych.

mouse & rat killer – fresh bait

PASTA PLUS  
na myszy i szczury

Masa netto: 100 g
Nr kat. 704
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 700043

Masa netto: 150 g
Nr kat. 707
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 700074

Masa netto: 200 g
Nr kat. 703
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 700036



posiada
właściwości

mumifukujące
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gramów
200

Trutka w postaci bloczków woskowych, przeznaczona 
do zwalczania myszy (Mus musculus/M. m. 
domesticus), szczura wędrownego (Rattus norvegicus) 
i szczura śniadego (Rattus rattus). Preparat do użytku 
powszechnego, do stosowania wewnątrz i wokół 
budynków. 

mouse & rat killer – wax block

KOSTKA PLUS 
na myszy i szczury

Masa netto: 200 g
Nr kat. 702
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 700029



łatwe 
stosowanie

szybkie 
i pewne

działanie

GRYZONIE

74 gryzonie
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2
sztuki

1
sztuka

Sztuk: 1
Nr kat. 700
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 007005

Sztuk: 2
Nr kat. 698
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 006985

Nowoczesna i prosta w obsłudze, plastikowa łapka 
na myszy wielokrotnego użytku przeznaczona 
do mechanicznego usuwania szkodników  
w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków. 
Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach 
mieszkalnych, gospodarczych, biurowych i innych. 
Niezbędna w zabezpieczaniu przed myszami sklepu 
oraz zakładu przemysłu spożywczego wdrażającego 
procedury ochrony przed szkodnikami. Łapka jest 
praktycznym urządzeniem do szybkiego pozbycia się 
gryzoni w humanitarny sposób. Mechanizm zatrzaskowy 
oparty na metalowej sprężynie skonstruowany jest tak, 
aby zapewnić optymalną czułość na ruchy gryzonia.

pl astic mouse trap

ŁAPKA na myszy 
PLASTIKOWA

Tradycyjna drewniana łapka przeznaczona do 
mechanicznego usuwania myszy w pomieszczeniach  
i na zewnątrz.

wooden mouse trap

PUŁAPKA na myszy 
DREWNIANA



INNE 
other
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500
gramów

1,0
kg

KARBID

78 inne

Masa netto: 500 g
Nr kat. 961
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 009610

Masa netto: 1 kg
Nr kat. 959
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 009597

carbide

KARBID
GRANULOWANY
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500
ml

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 912
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 109129

Płynny preparat przeznaczony do zwalczania porostów 
i glonów na powierzchniach kamiennych, betonowych, 
ceramicznych itp. Skutecznie usuwa porosty, glony  
i mchy z kostki brukowej, chodników, muru oraz  
z nagrobków. Produkt należy stosować do konserwacji 
konstrukcji murowanych, materiałów kompozytowych lub 
materiałów budowlanych innych niż drewno.

algae & lichens control

płyn zwalczający  
GLONY I POROSTY

500
ml

200
ml

Objętość netto: 200 ml
Nr kat. 896
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 008965

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 899
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 008996

Środek mszycobójczy w postaci płynu gotowego 
do użycia o działaniu kontaktowym i żołądkowym, 
przeznaczony do zwalczania mszyc.

aphid control rtu

 
PŁYN NA MSZYCE



NOWOŚĆ!

80 inne

DZIAŁA 
SKUTECZNIE

500
ml

200
ml

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 855
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 008552

Preparat w postaci płynnej, gotowy do użycia. Do 
stosowania na worki i pojemniki na śmieci, przestrzeń 
wokół pojemników na śmieci, a także w pomieszczeniach 
na odpady. Przeznaczony do eliminowania uporczywych 
owadów, bytujących wokół odpadów. Substancje 
czynne skutecznie zwalczają owady latające oraz 
biegające, również w stadium larwalnym, m.in.: muchy, 
osy, karaluchy.

Ant killer - for trash bags & cans 

PREPARAT 
DO ŚMIETNIKÓW
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50
ml50

ml

Objętość netto: 50 ml
Nr kat. 881
Opak. zbiorcze: 16 sztuk

5 902341 008811

Antybakteryjny żel do mycia rąk bez użycia wody. Zawiera 
naturalne składniki: wyciąg z aloesu, pantenol, glicerynę, 
które skutecznie nawilżają i chronią skórę. Szybko 
wysycha pozostawiając miękkie i czyste dłonie. 

Antibacterial gel

ŻEL 
ANTYBAKTERYJNY

PREPARAT 
DO ŚMIETNIKÓW
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Opakowanie Ilość opakowań 
w zgrzewce

Waga zgrzewki [kg]
Ilość zgrzewek 
na 1 warstwie 

Ilość sztuk 
na warstwie palety  

Ilość warstw 
na palecie 

Ilość zgrzewek/
kartonów na palecie 

Ilość opakowań 
na palecie [szt.]

Waga europalety 
[kg] 

KARTONIKI 
100g trutka 10 1 26 234 9 234 2106 234 + 25

200g trutka/dwuskładnik 9 od 1,4 do 2,1 18 162 7 126 1134 od 235 do 265 + 25

500g 8 4,7 12 96 5 60 480 282 + 25

Lepy  4 szt. / Lepy 100 szt. 20 / 10 1 / 10,1 48 / 7 960  / 70 6 / 5 288 / 35 5760 / 350 288 + 25 / 354 + 25

Spirale 8 1,4 32 256 6 192 1536 269 + 25

Pałeczki 8 1,5 15 120 10 150 1200 225 + 25

Elektro + płyn / Elektro + wkłady 12 od 1,6 do 2,3 8 96 7 56 672 od 89 do 129 + 25

Zapas płyn / Zapas  wkłady 12 od 0,5 do 1,1 14 168 10 140 1680 od 70 do 154 + 25

Zawieszka na mole 12 0,5 48 576 6 288 3456 144 + 25

DZIEŃ & NOC 14 1,2 7 98 7 49 686 59 + 25

DZIEŃ & NOC Zapas 13 0,37 15 195 10 150 1950 56 + 25

Płytka na owady 12 1,1 14 168 5 70 840 77 + 25

Moskitiery 8 od 1,63 do 1,05 18 144 5 90 720 od 56,7 do 94,5 + 25

Karmnik na mrówki 9 0,37 42 378 7 294 2646 109 + 25

Pułapka plastikowa na myszy 12 0,58             32 384 6 192 2304 19 + 25

Pułapka na muszki 7 0,53 32 384 6 192 1344 102 + 25

Kulki na mole 6 0,76 42 252 7 252 1764 146 + 25

BUTELKI 
50 ml 12 0,74 55 660 7 385 4620 285 + 25

100 ml 12 1,32 42 504 7 294 3528 388 + 25

(lawenda / antyszkodnik) 200 ml 12 od 2,54 do 2,63 32 384 6 / 7 192 / 294 2304 / 2688 488 / 589 + 25

500 ml 8 4,62 24 192 4 96 768 444 + 25

SPRAY
90 ml 24 2,26 29 696 6 174 4176 393 + 25

250 ml 12 2,75 27 324 6 162 1944 444 + 25

300 ml 12 3,67 24 288 5 120 1440 440 + 24

750 ml 12 7,26 18 216 3 54 648 392 + 25

INNE OPAKOWANIA
Tuba 90 g / Tuba 120 g / Tuba 250 g 12 / 12 / 12 1,31 / 1,66 / 3,3 27 / 27 / 27 324 / 324 / 324 11 / 11 / 7 297 / 297 / 189 3564 / 3564 / 2268 390 + 25/494 + 25/ 624 + 25

Packa 50 2,07 7 350 7 49 2450 102 + 25

Doypack 100 g 10 1,1 32 320 5 160 1600 176 + 25

500 g Karbid 6 3,6 16 98 13 208 1248 749 + 25

1 kg Karbid 6 6,67 16 96 7 112 672 748 + 25

Z E S TA W I E N I E  L O G I S T Y C Z N E
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Opakowanie Ilość opakowań 
w zgrzewce

Waga zgrzewki [kg]
Ilość zgrzewek 
na 1 warstwie 

Ilość sztuk 
na warstwie palety  

Ilość warstw 
na palecie 

Ilość zgrzewek/
kartonów na palecie 

Ilość opakowań 
na palecie [szt.]

Waga europalety 
[kg] 

KARTONIKI 
100g trutka 10 1 26 234 9 234 2106 234 + 25

200g trutka/dwuskładnik 9 od 1,4 do 2,1 18 162 7 126 1134 od 235 do 265 + 25

500g 8 4,7 12 96 5 60 480 282 + 25

Lepy  4 szt. / Lepy 100 szt. 20 / 10 1 / 10,1 48 / 7 960  / 70 6 / 5 288 / 35 5760 / 350 288 + 25 / 354 + 25

Spirale 8 1,4 32 256 6 192 1536 269 + 25

Pałeczki 8 1,5 15 120 10 150 1200 225 + 25

Elektro + płyn / Elektro + wkłady 12 od 1,6 do 2,3 8 96 7 56 672 od 89 do 129 + 25

Zapas płyn / Zapas  wkłady 12 od 0,5 do 1,1 14 168 10 140 1680 od 70 do 154 + 25

Zawieszka na mole 12 0,5 48 576 6 288 3456 144 + 25

DZIEŃ & NOC 14 1,2 7 98 7 49 686 59 + 25

DZIEŃ & NOC Zapas 13 0,37 15 195 10 150 1950 56 + 25

Płytka na owady 12 1,1 14 168 5 70 840 77 + 25

Moskitiery 8 od 1,63 do 1,05 18 144 5 90 720 od 56,7 do 94,5 + 25

Karmnik na mrówki 9 0,37 42 378 7 294 2646 109 + 25

Pułapka plastikowa na myszy 12 0,58             32 384 6 192 2304 19 + 25

Pułapka na muszki 7 0,53 32 384 6 192 1344 102 + 25

Kulki na mole 6 0,76 42 252 7 252 1764 146 + 25

BUTELKI 
50 ml 12 0,74 55 660 7 385 4620 285 + 25

100 ml 12 1,32 42 504 7 294 3528 388 + 25

(lawenda / antyszkodnik) 200 ml 12 od 2,54 do 2,63 32 384 6 / 7 192 / 294 2304 / 2688 488 / 589 + 25

500 ml 8 4,62 24 192 4 96 768 444 + 25

SPRAY
90 ml 24 2,26 29 696 6 174 4176 393 + 25

250 ml 12 2,75 27 324 6 162 1944 444 + 25

300 ml 12 3,67 24 288 5 120 1440 440 + 24

750 ml 12 7,26 18 216 3 54 648 392 + 25

INNE OPAKOWANIA
Tuba 90 g / Tuba 120 g / Tuba 250 g 12 / 12 / 12 1,31 / 1,66 / 3,3 27 / 27 / 27 324 / 324 / 324 11 / 11 / 7 297 / 297 / 189 3564 / 3564 / 2268 390 + 25/494 + 25/ 624 + 25

Packa 50 2,07 7 350 7 49 2450 102 + 25

Doypack 100 g 10 1,1 32 320 5 160 1600 176 + 25

500 g Karbid 6 3,6 16 98 13 208 1248 749 + 25

1 kg Karbid 6 6,67 16 96 7 112 672 748 + 25

Z E S TA W I E N I E  L O G I S T Y C Z N E
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w oferowanych  
produktach zmian, wynikających z postępu technologicznego.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę 
i informacje dotyczące produktu.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w oferowanych  
produktach zmian, wynikających z postępu technologicznego.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę 
i informacje dotyczące produktu.






