
ΕΝΤΟΜΟ-
ΑΠΩΘΗΤΙΚΑ

Με την βοήθειά σας  
και προσφέροντας μέρος των εσόδων  

του προϊόντος, στηρίζουμε το κοινωφελές έργο  
της ένωσης «Μαζί για το Παιδί».

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.

Για όποιον ξέρει τι zητάει
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ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ
Εντομοαπωθητικά για κουνούπια και σκνίπες. Διώχνουν  
από τον χώρο τα ενοχλητικά έντομα και δεν τα αφήνουν  
να ξαναμπούν. Ακόμη και τα έντομα που τυχόν παραμένουν  
στον χώρο ναρκώνονται και δεν τσιμπούν.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 ΤΜΧ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 ΤΜΧ

ΚΙΒΩΤΙΟ

24 ΤΜΧ

ΚΙΒΩΤΙΟ

24 ΤΜΧ

LIQUID SET
Υγρό εντομοαπωθητικό και συσκευή, για κουνούπια και σκνίπες. Με δραστική ύλη 
D-Allethrin 5,40%. Χωρίς άρωμα και έχει διάρκεια 45 νύχτες. Η συσκευή είναι διπλής 
χρήσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο με το ΤΑΙ LIQUID ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ όσο 
και με ταμπλέτα, σαν συσκευή FIS.

LIQUID ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
Υγρό εντομοαπωθητικό για κουνούπια και σκνίπες. Με δραστική ύλη D-Allethrin 
5,40%. Χωρίς άρωμα και έχει διάρκεια 45 νύχτες.

Η εταιρία ΤΑΙ ΑΒΕΕ, προσφέρει μέρος των εσόδων από την πώληση 
της σειράς εντομοαπωθητικά ΤΑΙ, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί», 
στηρίζοντας το κοινωφελές της έργο. Αγοράζοντας το προϊόν 
συμμετέχετε και εσείς στην προσπάθειά μας.

ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ & ΣΚΝΙΠΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 ΤΜΧ

ΚΙΒΩΤΙΟ

30 ΤΜΧ

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

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4 ΤΜΧ

ΚΙΒΩΤΙΟ

48 ΤΜΧ

FLY STOP 
4 μυγοπαγίδες βαρελάκια με εκτυλισσόμενη αυτοκόλλητη ταινία. Σας απαλάσσουν 
από τις μύγες γρήγορα και οικολογικά χάρη στη μη τοξική τους σύνθεση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

30 ΤΜΧ

14 ΤΜΧ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10 ΤΜΧ

ΚΙΒΩΤΙΟ

40 ΤΜΧ

40 ΤΜΧ

ΚΙΒΩΤΙΟ

24 ΤΜΧ

TABLETS 
Εντομοαπωθητικές ταμπλέτες για κουνούπια και σκνίπες. Με δραστική ύλη 
D-Allethrin 4,10%. Χωρίς άρωμα ώστε να μην ενοχλούνται παδιά και ασθματικά 
άτομα. Η δράση τους διαρκεί για 8-10 περίπου ώρες κάθε νύχτα.

SPIRAL 
Το ΤΑΙ SPIRAL χρησιμοποιείται για να απωθεί κουνούπια και σκνίπες. Με δραστική 
ύλη D-Allethrin 0,20%. Κατάλληλο για ανοιχτούς χώρους. Διαρκεί 8 ώρες.


