
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ
ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ

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:

Για όπ οιον ξέρει τι zητάει
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 ΤΜΧ

ΚΙΒΩΤΙΟ

24 ΤΜΧ

ΤΑΙ ΑΕROSOL ΓΙΑ ΒΑΔΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΜΑ
Εντομοκτόνο-Kατσαριδκτόνο αεροζόλ, με διακριτικό άρωμα λεμόνι,  
(περιεκτικότητας 300 ml) για την καταπολέμηση βαδιστικών εντόμων  
(κατσαρίδες, μυρμήγκια, κοριούς, αράχνες, τσιμπούρια, ψαράκια,  
ψύλλους και σκόρους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς κατοικημένους χώρους 
(σπίτια, γραφεία, αποθήκες κλπ) καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ψεκάζουμε  
μόνο σε επιφάνειες και πάντα από απόσταση 30 εκατοστών.

Εντομοκτόνα-Κατσαριδοκτόνα σπρέι και μυγοπαγίδες, για 
άμεση και αποτελεσματική δράση. Χρησιμοποιούνται σε 
κατοικημένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθ’ όλη 
τη διάρκεια του χρόνου. 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ
ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ

TAI AEROSOL, εντομοκτόνο. Για όλα τα ιπτάμενα έντομα, με 
διακριτικό άρωμα λεβάντα. Αρκεί ένα ψέκασμα 10 δευτερολέπτων.

TAI AEROSOL, κατσαριδοκτόνο. Για όλα τα βαδιστικά έντομα, με 
διακριτικό άρωμα λεμόνι. Αρκεί ένα ψέκασμα 10 δευτερολέπτων.

ΤΑΙ FLY STOP, μυγοπαγίδες. Σε μορφή κορδέλας, με κόλλα μακράς 
διάρκειας 6-8 εβδομάδων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 ΤΜΧ

ΚΙΒΩΤΙΟ

24 ΤΜΧ

ΤΑΙ ΑΕROSOL ΓΙΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΑ
Εντομοκτόνο αεροζόλ, με διακριτικό άρωμα λεβάντας, (περιεκτικότητας 300 ml) 
για την καταπολέμηση ιπτάμενων εντόμων (μύγες, κουνούπια, σκνίπες κ.λ.π)  
σε εσωτερικούς κατοικημένους χώρους (σπίτια, γραφεία κλπ) καθ' όλη 
τη διάρκεια του έτους. Για δωμάτια 40 κυβικών μέτρων αρκούν  
10 δευτερόλεπτα ψεκασμού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4 ΤΜΧ

ΚΙΒΩΤΙΟ

48 ΤΜΧ

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


