
En sommar UTAN mygg!

Fångar och dödar mygg och knott

”Kan man verkligen bli av med blodsugande myggor och 
knott utan kemisk bekämpning?”

Ja, med hjälp av Mosquito Magnet® – markna-
dens mest avancerade skyddssystem mot mygg 
och knott.

Mosquito Magnet® är fällan som lockar till sig och fångar 
så mycket mygg och knott att fortplantningen bryts ner. 
Med Mosquito Magnet® kan du effektivt skydda dig och din 
familj, alla dagar, dygnet runt. Njut av din trädgård och 
sköna grillkvällar utan objudna gäster. Här kommer mer 
information om hur den fungerar.
Låt din favoritplats bli en frizon utan myggor och knott.  
Redan efter en vecka är antalet blodtörstiga insekter märk-
bart mindre och efter några veckor till är beståndet i stort 
sett borta. I extremområden kan fällans fångst bli  
100.000-tals blodsugare per vecka.

Originalet
Mosquito Magnet® arbetar med den patenterade 
Counterflow™-tekniken som ingen annan produkt på mark-
naden får använda. Tekniken är helt giftfri. Det är denna 
teknik som gör att originalet, Mosquito Magnet®, fångar 
mest mygg och knott av alla koldioxidbaserade fällor på 
marknaden.
 
Enkel att sköta
Trots den avancerade tekniken är Mosquito Magnet® 
mycket enkel att montera, sköta och använda. Den kan stå 
ute i ur och skur. Du sätter igång den med en enda knapp-
tryckning. 

Så här fungerar den
1.  Lockar
Dygnet runt omvandlar Mosquito Magnet® gasol till upp-
värmd koldioxid som blandas med det i naturen vanligt 
förekommande medlet Octenol. Resultatet som fällan andas 
ut tror mygg och knott är mänsklig utandningsluft.

2.  Fångar
Blodsugarna närmar sig källan i tron att det är ett mänskligt 
byte. Väl i närheten av Mosquito Magnet® sugs de effek-
tivt in i en nätpåse med hjälp av en unik och patenterad 
vakuumteknik, Counterflow™. Väl där torkar de ut och dör.

3.  Skyddar
Eftersom Mosquito Magnet® så effektivt reducerar antalet 
mygg och knott, bryts deras fortplantningscykel snabbt ner. 
Märkbart resultat kommer redan efter några dagar och ef-
ter några veckor har fällan dramatiskt reducerat det lokala 
beståndet av mygg och knott. Vid kontinuerlig användning 
kvarstår resultatet för resten av säsongen.



Modeller
Det finns tre olika modeller. Samtliga har dessa funktioner gemensamt:

• Täckningsyta upp till 4 000 m²
• Ansluts till en gasolflaska (rek. Pk10/medföljer ej)
• Alla har CounterflowTM teknik
• Ljudlös och luktfri

• Skyddar dygnet runt
• Väderbeständig – kan stå ute i regn
• Bevisat effektiv i oberoende tester
• Enkel att montera och sköta

PATRIOT 
101010 En riktigt bra myggfångare som är tillräcklig för de 
flesta, nu med täckningsyta upp till 4 000 m². För trädgår-
dar och uteplatser med normalstora myggproblem. Kräver 
el-anslutning (230 V).

INDEPENDENCE 
101007 För platser med stora myggproblem, även där 
tillgång till el inte finns. Sladdlös – större frihetsgrad. Upp-
start sker med laddningsbart batteri, därefter genererar 
maskinen sin egen ström. (gäller modeller från 2013-). 
Har stort fångstnät som möjliggör färre tömningar.

EXECUTIVE 
101008 Vår modell med högst prestanda, störst fångsnät 
samt inbyggd smart teknologi. Den är sladdlös och upp-
start sker med laddningsbart batteri, därefter genererar 
maskinen sin egen ström (laddas 1ggr/säsong). Den har 
vårt största fångstnät som innebär färre tömningar.

Smart teknologi ger: minskad gasförbrukning (temp./
klocka), autostart, batterivarning mm.

Octenol – ett lockmedel 
101005 Nödvändig för fällans effektivitet. Bytes vid varje 
byte av gasolflaska. Säljes i förpackning om 3 kapslar. 

Rengöringspatron 
101006 (Quick Clear Cartridge) Används vid varje byte 
av gasolflaska, vid säsongsuppstart samt inför vinterför-
varing, för att rengöra maskinens flödessystem. Säljes i 
förpackning om 3st.

101003 Nät till Patriot

101004 Nät till 
Independence

101005 Nät till 
Executive


