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Pest Protect system®

Product A-GUARD
ELECTRO 

PULSE
DOUBLE 
GUARD

WATER 
PROOF

1 MR 25 25 m2

2 MR 50 50 m2

3 MR 80/200 80 m2 200 √

4 MR 100/400 100 m2 400 √

5 MR 130/400 130 m2 400 √ √
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Skydda ditt hem 
mot möss och råttor

 – Sätt ihop ditt eget säkerhetssystem 

 – DoubleGuard® - dubbel säkerhet!

 – Hygieniskt och enkelt!

Välkommen hem till Silverline®

Silverline® ger dig smarta, trygga och enkla 
lösningar och möjligheter – med skönaste värmen 
och bästa skyddet mot skadedjur - så att du kan 
slappna av och njuta av ditt hem och din trädgård 

- på ett miljösmart sätt. 
Pest Protect system® är ett program av 

välbeprövade elektroniska produkter med unik 
anpassad ljudbild som skyddar ditt hem och din 

trädgård från skadedjur.  
Comfort Heating system® är ett program med 

värmare som värmer på ett effektivt och behagligt 
sätt, med sin unika värmeteknologi.

www.silverline.se

Pest Protect system - a product by Miljöcenter AB, Sweden
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Med Silverline® Pest Protect system® får du en trygg systemlösning mot 

skadedjur. Välj din egen säkerhetsnivå, vi erbjuder anpassade produkter 

för olika stora utrymmen och förutsättningar. Silverline Pest Protect system 

skyddar ditt hem dygnet runt, året runt, hygieniskt och giftfritt.

Installera Mus & RåttFritt™ enheterna i de utrymmen du vill skydda, med så 

fri yta som möjligt för bästa täckning. Välj din egen säkerhetsnivå, använd 

Mus & RåttFritt i flera rum för maximalt skydd.

Välj din egen säkerhetsnivå!

Tested & Proven
Utvecklade och testade 

för bästa funktion. 

ECO
Effektiv avskräckning 

- helt utan gift.

ElectroPulse
Elektromagnetiska 

pulseringar.

A-Guard
Unik ljudteknologi.

Plug & Protect 24/7
Sätt i vägguttaget - den verkar 

direkt och dygnet runt!

Child & Pet safe
Ofarlig för barn, katter, 

hundar, fåglar och fiskar.

Double Guard®

Double Guard ger dig ett 
maximalt skydd mot möss och 
råttor. Dels A-Guard som gör 
att möss och råttor undviker 
utrymmet. Samt ElectroPulse 

som ser till att möss och råttor 
inte utnyttjar kabeldragningar 

som springvägar.


