
Över 150.000 sålda apparater skyddar redan svenska 
användare. ThermaCELL® Myggskydd är en portabel 
och lättanvänd refillprodukt för utomhusbruk som ger ett 
mycket effektivt skydd mot mygg. Ljudlöst och luktfritt 
utsöndrar apparaten ett myggmedel som skapar en 
skyddszon på 20m² med upp till 98% skydd. Passar 
perfekt på terrassen där hemma, såväl som vid camping, 
jakt, fiske, båtliv etc. Du slipper otrevliga dofter, rökelser 
eller kemikalier på din hud, men framför allt – du slipper 
myggen!

Så här fungerar den

ThermaCELL® Myggskydd är det perfekta portabla 
skyddet när du för stunden inte vill bli biten av de små 
marodörerna. Tekniken bygger på att en matta med 
myggskyddsmedel värms upp. Myggskyddet sprids runt 
apparaten och skapar en skyddande zon på ca 20m².

Inom zonen blir det i princip myggfritt. Blodsugare som 
ändå letar sig in är dock bedövade i förmågan att navi-
gera ner till skinn, så inte ens dessa sticker dig.

Många som använt ThermaCELL® Myggskydd blir helt 
förvånade. Det blir som om du sitter i en osynlig glas-
bubbla. Utanför bubblan svärmar det av mygg. Innanför 
är du i säkerhet. Folk som använt den glömmer för stun-
den av att myggen finns.

Då apparaten går på gas är den mycket driftsäker, jämför 
en cigarettändare som fungerar även om du inte använt 
den på flera år. Handhavande kan inte bli enklare: 

1. Sätt in en gaspatron 
2. För in en matta med myggmedel (blå när ny/vit när slut)
3. För gasknappen till ON och tryck på START (OFF 

stänger av)

Varje ThermaCELL® Myggskydd levereras med 12 tim-
mars skydd. Därefter kan du köpa till refill i din butik. 
ThermaCELL® passar över allt där du har myggproblem. 
Kompletterar du med ett hölster kan du också ha på dig 
den när du är ute och går, fiskar, jagar eller när du spelar 
golf.  Produkten finns i ett antal olika utföranden, lite be-
roende på var och hur du vill använda din ThermaCELL®, 
se vidare under modeller för mer information.

Håll myggen på avstånd

Hör ni tystnaden?



Modeller
Alla modeller av ThermaCELL® Myggskydd fungerar på samma sätt:

•  Extremt effektiv och lättanvänd utomhusprodukt som 
stöter bort mygg.

•  Utsöndrar ett luktfritt myggmedel som skapar en 
skyddszon på ca 20m² (98% skydd).

•  Oavsett modell används samma myggmedelsmattor 
och gaspatroner (samma refiller).

•  Portabel och ljudlös; perfekt för uteplatsen, terrassen, 
camping, jakt, fiske mm.

•  Du slipper otrevliga dofter, rökelser eller kemikalier på 
din hud - Framför allt, du slipper myggen!

•  Produkten finns i ett antal olika utföranden, lite bero-
ende på var och hur du vill använda den.

PORTABEL VIT
102002 Den är liten och behändig, diskret samt enkel att packa ner och ta med sig för användning 
vid olika ändamål. Portabel Vit passar ypperligt både att ha på bordet framför dig, att lägga på marken 
vid exempelvis tältningen eller picknicken. Förpackningen innehåller: 1st Portabel Vit, 3 mattor med 
myggmedel och 1 gaspatron (ger 12 timmars skydd)

Tillbehör: Refill 1-pack, Refill 4-pack samt Hölster i 3 olika färger.

PORTABEL NATUR
102008 Den är liten och behändig, diskret samt enkel att packa ner och ta med sig för användning 
vid olika ändamål. Portabel Natur passar ypperligt både att ha på bordet framför dig, att lägga på mar-
ken vid exempelvis tältningen eller picknicken. Förpackningen innehåller: 1st Portabel Natur, 3 mattor 
med myggmedel och 1 gaspatron (ger 12 timmars skydd).

Tillbehör: Refill 1-pack, Refill 4-pack samt Hölster.

LANTERNA
102015 Lanternan är en bordsprodukt som lämpar sig utmärkt att ha på verandan, uteplatsen, 
balkongen, vid camping etc. Den består av dels en elektrisk belysningsfunktion samt dels själva mygg-
skyddet vilka aktiveras enkelt antingen tillsammans eller var och en för sig. Belysningen sker genom  
3 st inbyggda lampor av typen LED och drivs med 3 st AAA 1,5 Volts batterier (köpes separat). Batterier 
av god kvalité håller i upp till 50 timmar. Förpackningen innehåller: 1st Lanterna 3 mattor med mygg-
medel och 1 gaspatron (ger 12 timmars skydd). Tillbehör: Refill 1-pack, Refill 4-pack.

LYKTA
102009 Lyktan är en bordsprodukt som lämpar sig utmärkt att ha på verandan, uteplatsen, balkong-
en, vid camping etc. Den består av dels en elektrisk belysningsfunktion samt dels själva myggskyd-
det vilka aktiveras enkelt antingen tillsammans eller var och en för sig. Belysningen sker genom 3 st 
inbyggda lampor av typen LED och drivs med 3 st AAA 1,5 Volts batterier (köpes separat). Batterier av 
god kvalité håller i upp till 50 timmar. Förpackningen innehåller: 1st Lykta, 3 mattor med myggmedel 
och 1 gaspatron (ger 12 timmars skydd). Tillbehör: Refill 1-pack, Refill 4-pack.

REFILL
102004 Refill 1-pack, 3 mattor med myggmedel och 1 gaspatron (ger 12 timmars skydd).

102005 Refill 4-pack, 12 mattor med myggmedel och 4 gaspatron (ger 48 timmars skydd).

HÖLSTER
102010 Hölster, mörkgrön

102016 Hölster, orange

102017 Hölster, limegrön


