ΕΝΤΟΜΟKTONA

Για όπ οιον ξέρει τι zητάει

Η εταιρία TAI ABEE ιδρύθηκε το 1989 και μέχρι σήμερα, είναι μια διαρκώς αναπτυσσόμενη ανώνυμη Ελληνική εταιρία
με σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, αυτόνομη, με δικό της δίκτυο πωλήσεων, το οποίο επεκτείνεται σε Ελλάδα, Κύπρο
και κάποιες χώρες του εξωτερικού.
Στόχος της ΤΑΙ ΑΒΕΕ, είναι η διατήρηση της άριστης ποιότητας των προϊόντων της σε σχέση πάντα με την καλύτερη
δυνατή τιμή προσφοράς στον καταναλωτή. Γι' αυτό και όλη η γκάμα των non-food προϊόντων της διαθέτει CE
και πληροί όλες τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.

Μέρος των εσόδων από την πώληση
των προϊόντων ΤΑΙ στηρίζει
το κοινοφελές έργο της ένωσης:

ΕΝΤΟΜΟKTONA
ΓΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ & ΣΚΝΙΠΕΣ

Η νέα δραστική ύλη PRALLETHRIN είναι η πιο σύγχρονη κύρια
δραστική ουσία για την αποτελεσματική καταπολέμηση όλων των
ειδών κουνουπιών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) την
ταξινομεί ως μη τοξική & μη Καρκινογόνα για τον άνθρωπο.
Vegan φόρμουλα με πιστοποίηση ότι η σύνθεση των προϊόντων
δεν περιέχει κάποιο συστατικό που να παράγεται από ζωικές
πρώτες ύλες.

ΤΑΙ LIQUID SET (συσκευή διπλής χρήσης για Υγρό & Ταμπλέτες)
Συσκευή με φωτάκι νυκτός για υγρό και ταμπλέτες ενάντια σε κουνούπια και
σκνίπες. Με δραστική ύλη Prallethrin 1,20g. Χωρίς άρωμα, έχει διάρκεια 30 νύχτες
(8-10 ώρες/νύχτα). Η συσκευή είναι διπλής χρήσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τόσο με το ΤΑΙ LIQUID ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ όσο και με ταμπλέτα, σαν συσκευή FIS. Είναι
συμβατή με τα περισσότερα υγρά της αγοράς.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΙΒΩΤΙΟ

1 ΤΜΧ

24 ΤΜΧ

ΤΑΙ LIQUID ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΌ ΣΕ ΦΙΑΛΊΔΙΟ 35ml
Με δραστική ύλη Prallethrin 1,20g. Χωρίς άρωμα, έχει διάρκεια 45 νύχτες (8-10
ώρες/νύχτα). Ένα φιαλίδιο 35ml είναι αρκετό για ένα δωμάτιο 40m3. Συμβατό
με τις περισσότερες συσκευές της αγοράς.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΙΒΩΤΙΟ

1 ΤΜΧ

24 ΤΜΧ

TABLETS ΤΑΙ ΜΑΤ (σε κουτί συσκευασίας 14 & 30 ταμπλετών)
Εντομοαπωθητικές ταμπλέτες για κουνούπια και σκνίπες (κουνούπι Τίγρης, ιού
Ζήκα, ιού Δυτικού Νείλου). Με δραστική ύλη Prallethrin 1,33g. Χωρίς άρωμα ώστε
να μην ενοχλούνται παδιά και ασθματικά άτομα. Ένα πλακίδιο είναι αρκετό για χώρο
έως 30m3 και η δράση του διαρκεί έως 8 ώρες, δηλαδή μια ολόκληρη νύχτα.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΙΒΩΤΙΟ

30 ΤΜΧ

40 ΤΜΧ

14 ΤΜΧ

40 ΤΜΧ

ΤΑΙ SPIRAL ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΕΣ ΣΠΕΊΡΕΣ
Το ΤΑΙ SPIRAL χρησιμοποιείται για να απωθεί κουνούπια και σκνίπες & το κουνούπι
τίγρης κυρίως σε εξωτερικούς χώρους. Περιέχει 10 σπείρες οι οποίες δεν σπάνε
εύκολα κατά την αποκόλλησή τους γιατί έχουν ιδιαίτερη ελαστικότητα. Δώρο 2
μεταλλικές βάσεις. Με δραστική ύλη Prallethrin 0,10g. Διαρκεί 4-6 ώρες.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΙΒΩΤΙΟ

10 ΤΜΧ

24 ΤΜΧ

ΤΑΙ FIS (+10 MAT Δώρο)
Συσκευή ΤΑΙ FIS για εντομοαπωθητικές ταμπλέτες, με φωτάκι νυκτός.
Περιέχει 10 πλακίδια ΤΑΙ-ΜΑΤ δωρεάν (συσκευασία Δώρου).
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΙΒΩΤΙΟ

1 ΤΜΧ

30 ΤΜΧ

Καταπολεμά & προστατεύει από όλα τα είδη κουνουπιών (τίγρης, ιού
ζήκα, ιού Δυτικού Νείλου, σκνίπες κ.ά.)
Χωρίς προσθήκη αλλεργιογόνων στοιχείων. Στη σύνθεση τους δεν
υπάρχουν καθόλου αλλεργιογόνες ουσίες, που μπορεί να προκαλέσουν
αλλεργικές αντιδράσεις. Εντελώς άοσμη. Χωρίς προσθήκη αρώματος,
ώστε να μην ενοχλούνται παιδιά & ενήλικες με ευαίσθητη όσφρηση
ή προβλήματα αναπνοής.

