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Gräsklippare GP40 Li
Kraftfullt 36V litiumjonbatteri anpassat för medelstora gräsmattor. Slitstark funktionell upp-
byggnad med god stabilitet. Lättrullade kullagrade hjul med gummibeläggning. Låg vikt och 
centralt bärhandtag gör den lätt att hantera. 40 cm rotorkniv och effektivt uppsamlingssystem. 
Centralt höjdregleringssystem med 6 inställningar. Handtaget, med snabblåsfunktion, är vikbart 
för kompakt förvaring.

Batterityp:  Sanyo Litiumjonbatteri
Batterispänning:  36V/3Ah
Laddningstid:  5h
Snabbladdning:  40% 1h
Arbetsbredd:  400 mm
Gräsuppsamlare:  45 ltr
Vikt:   19,1 kg
Kapacitet/laddning:  Upp till 350 kvm gräsyta
Klipphöjd:  25 – 75mm
Klipphöjdsjustering:  6 steg, centralspak
Max ljudnivå(LpA):  81 dB(A) 
Säkerhet:  Säkerhetsbygel i handtaget 
Certifi kat:  CE, GS, EMC & RoHS standard

EAN 7350007333964  K-pack 1
Art.nr: 23000 D-pack 1

Rotorkniv
EAN 7350007332189  K-pack 1
Art.nr: R23060 D-pack 1

Li-Ion Batteri 36V/3Ah
EAN 7350007332196  K-pack 1
Art.nr: R23900 D-pack 1

Den innovativa ”Power by Li-Ion Technology” ger samma effekt som traditionella eldrivna 
maskiner men utan besvärande sladd. Litiumbatteriet kan laddas hur ofta som helst utan att 
kapaciteten försämras, vilket gör det lämpligt för att snabbladda en kort stund för att avsluta ett 
påbörjat arbete. Lituimbatterier behåller sin laddning även under lagring, vilket gör att redskapet 
alltid är redo för sitt jobb. Jämfört med konventionella batterityper är litiumjonbatterier betydligt 
lättare att återvinna och är därmed mycket skonsammare mot miljön.

Power by

Technology
Li-Ion

Smart Miljöval!

 Slitstark funktionell upp-
mibeläggning. Låg vikt och 
ffektivt uppsamlingssystem. 
d snabblåsfunktion, är vikbart 

skonsammare mot miljön.
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Garden Power

Batterityp: Sanyo Litiumjonbatteri 
Batterispänning: 18V/1,5Ah
Laddningstid: 4tim
Snabbladdning:  40% på 1tim
Svärdlängd: 450mm
Max kapacitet: 14mm grentjocklek
Knivhastighet: 1200 slag/min
Kapacitet/laddning: Upp till 50 lpm på en laddning 
Vikt:  2,7 kg 

EAN 7350007334008  K-pack 1
Art.nr: 23200 D-pack 4

Batteri 18V/1,5Ah
EAN 7350007334084  K-pack 1
Art.nr: 23905 D-pack 1

Batterityp:  Sanyo Litiumjonbatteri 
Batterispänning:  18V/1,5Ah
Laddningstid:  4tim
Snabbladdning:   40% på 1tim
Svärdlängd:  250mm Oregon
Kedja:   0,375” Oregon
Smörjning:  Automatisk
Kedjespänning:  Manuell
Kapacitet/laddning:  Upp till 60st grenar av 70mm storlek 
Vikt:   3,0 kg

EAN 7350007334015  K-pack 1
Art.nr: 23300 D-pack 1

Batteri 18V/1,5Ah
EAN 7350007334084  K-pack 1
Art.nr: 23905 D-pack 1

Batterityp: Sanyo Litiumjonbatteri 
Batterispänning: 18V/2,6Ah
Laddningstid: 4h
Snabbladdning: 40% på 1h
Kapacitet/laddning: Upp till 1000 löpm
Trimmersystem: Dubbelspole
Trimmertråd 1,2mm x 5m
Arbetsbredd: 230 mm
Vikt:  2,4 kg
Säkerhet: Dubbelkommando 

EAN 7350007333988  K-pack 1
Art.nr: 23100 D-pack 4

Trimmerspole 1,2mmx5m
EAN 7350007332202  K-pack 1
Art.nr: 23910 D-pack 6

Batteri 18V/1,5Ah
EAN 7350007334084  K-pack 1
Art.nr: 23905 D-pack 1

Batterityp: Litiumjonbatteri
Batterispänning: 3,6V/1,5Ah
Laddningstid: 4tim
Snabbladdning: 40% på 1tim
Klippsystem: 80mm Busksax & 115mm Häcksax
Kapacitet/laddning: Upp till 40 min total arbetstid 
Vikt:  580 g (busksax)
Säkerhet: Dubbelkommando

EAN 7350007333995  K-pack 1
Art.nr: 23150 D-pack 4

Grästrimmer GP23 Li
Trimmer med kraftfullt 18V litiumjon-
batteri för gräskanter och svåråtkomliga 
ytor. Justerbart teleskopskaft med vink-
lingsbart trimmerhuvud och stödhandtag 
för optimal individuell arbetsställning. 
Trimmerhuvudet kan även roteras för 
kanttrimning av gräsmattan. Dubbel-
spole med trimmertråd som matas ut 
automatiskt. 

Busktrimmer GP21 Li
Busktrimmer med 3,6V litiumjonbat-
teri för putsning av buskar och mindre 
växter. Specialutformad busksax för kon-
turklippning samt skärsax för trimning 
av mindre buskar. Enkelt byte av blad 
utan verktyg. Ergonomiskt Soft-Grip reg-
lage för vilsamt arbete. Steglöst ställbart 
teleskopskaft för upprätt ställning vid 
klippning av gräskanter ingår. 

Häcksax GP45 Li
Häcksax med kraftfullt 18V litiumjonbatteri. Låg vikt, god balans och 
ergonomisk utformning minskar belastningen. Skärstål av hög kvalitet 
som klarar upp till 14 mm tjocka grenar. Soft-Grip handtag med 2-hands 
säkerhetskoppling. 
Elektrisk knivbroms stannar knivarna inom 0,5 sek.

Trimsåg GP25 Li
Kedjesåg med kraftfullt 18V litiumjonbatteri för arbeten i trädgården. 
Även lämplig för mindre ombyggnadsarbeten i huset. Låg vikt och 
välbalanserad för smidigt och säkert handhavande. 10” tums original 
Oregon svärd. Automatisk kedjesmörjning. Dubbelkommando för att 
undvika oavsiktlig start. Elektrisk kedjebroms. 

atteri 
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Pest Control

Med de tilltagande skadedjursproblemen har kraven på 
bekämpningen ökat. Med en helt ny teknik förhindrar vi upp-
komsten av skadedjur i våra hem. De elektroniska avskräck-
arna varken dödar eller skadar skadedjuren utan stör deras 
skyddsinstinkter så att de stressas att lämna platsen. Allt detta 
sker med ultrafrekvent ljud som anpassats för respektive djur. 
Eftersom skadedjurens frekvensomfång ligger mycket högt 
upp störs ej människor, katt och hund.

Mus & Råttfritt 400-100
Mycket kraftfull elektronisk avskräckare 
med senaste teknik av högfrekvent ljud och 
elektromagnetiska pulser som skrämmer möss 
och råttor ur huset. De elektromagnetiska pul-
serna, som följer de elektriska ledningarna i 
huset, täcker en total bostadsyta på ca 400 m2 
och det högfrekventa ljudet täcker en rumsyta 
om ca 100 m2. Ofarlig för barn, katter, hundar, 
fåglar och fi skar. Stör inte datorer, TV eller 
liknande. 230 V, CE-märkt.

EAN 7350007333346 K-pack 1 
Art.nr. 25116 D-pack 4

Mus & Råttfritt 50
Elektronisk avskräckare med högfrekvent 
ljud som skrämmer möss och råttor ur huset. 
Täcker ett rum med en yta upp till ca 50 m2. 
Hindrar skadedjuren att rota sig. Ljudvågorna 
stressar mössen, stör deras normala beteen-
den och gör det obehagligt för dem att stanna 
i rummet. Ofarlig för barn, katter, hundar, 
fåglar och fi skar. 230 V, CE-märkt. 

     
   

EAN 7350007330048 K-pack   1 
Art.nr. 25101 D-pack    4

Mus & Råttfritt 200-80
Elektronisk avskräckare som med en effektiv 
kombination av högfrekvent ljud och elektro-
magnetiska pulser skrämmer möss och råttor 
ur huset. De elektromagnetiska pulserna, som 
följer de elektriska ledningarna i huset, täcker 
en total bostadsyta på ca 200 m2 och det 
högfrekventa ljudet täcker en rumsyta om ca 
80 m2. Ofarlig för barn, katter, hundar, fåglar 
och fi skar. Stör inte datorer, TV eller liknande. 
230 V, CE-märkt.

EAN 7350007330055 K-pack 1 
Art.nr. 25111 D-pack 4
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Elektronisk avskräck-
are med ultraljud som 
skrämmer möss och 
råttor ur huset. Ultra-
ljudet stressar alla 
gnagare. Gnagaren 
undviker eller lämnar 
snarast platser (ytor) 
där ljudet fi nns.

Avskräckarna stör 
inte datorer, TV eller 
liknande utrust-
ning. Alla produkter 
genomgår noggranna 
auktoriserade tester för 
att uppfylla alla gäl-
lande säkerhets- och 
miljökrav.

Silverline Mus & 
Råttfritt modeller är 
helt ofarliga för barn, 
katter, hundar, fåglar 
och fi skar. Dessutom 
stör de inte datorer, TV 
eller liknande. Givet-
vis är de CE-märkta. 

Silverline elektro-
niska avskräckare är 
energisnåla. Med en 
förbrukning på endast 
1-3 W belastas miljön 
minimalt samtidigt 
som kostnaden för 
bekämpningen blir 
obetydlig.   

Möss och råttor

Mus & Råttfritt skrämmer med hjälp av ljud 

och/eller elektriska pulser bort möss och råttor 

från huset. Avskräckarna stör inte människor, 

hundar katter, fåglar eller fi skar. Påverkar inte 

heller dator, tv eller liknande.

Så här väljer du rätt Mus & Råttfritt:

Mus & Råttfritt 50 

Täcker med ultraljud ett rum upp till 50 m2.

Lämplig för enskilda utrymmen där möss up-

pehåller sig. 

Mus & Råttfritt 200-80 

Kombinerar ultraljud och elektromagnetiska 

pulser som följer elkablarna i huset. 

Pulserna fungerar på en total bostadsyta upp 

till 200 m2. 

Ultraljudet täcker ett rum upp till 80 m2.

Lämplig för att ge ett totalt basskydd.

Mus & Råttfritt 400-100 

Kombinerar ultraljud och elektromagnetiska 

pulser som följer elkablarna i huset. 

Pulserna fungerar på en total bostadsyta upp 

till 400 m2. 

Ultraljudet täcker ett rum upp till 100 m2.

Lämplig för att ge ett totalt basskydd för större 

fastigheter.

Mus & Råttfritt 50 Batteri 

Täcker med ultraljud ett rum upp till 50 m2.

Konstant batteridrift upp till 2 månader.

Lämplig för enskilda utrymmen där elektriskt 

uttag saknas.

Funktionen med pul-
sering av elkablarnas 
elektromagnetiska fält 
gör att gnagarna inte 
angriper eller uppe- 
håller sig i direkt an-
slutning till elkablarna. 
Pulseringen sprider sig i 
hela centralens kabelnät.

Mus & Råttfritt 50 Batteri
Batteridriven elektronisk avskräckare som 
håller fritt från möss och råttor. Lämplig för 
placering på platser där inte strömuttag fi nns. 
Täcker ett rum med en yta upp till ca 50 m2. 
Hindrar skadedjuren att rota sig. Ljudvågorna 
stressar mössen, stör deras normala beteenden 
och gör det obehagligt för dem att stanna i 
rummet. Ofarlig för barn, katter, hundar, fåg-
lar och fi skar. 4x1,5V LR14, CE-märkt.

 

EAN 7350007330765 K-pack 1 
Art.nr. 25120 D-pack 4

Fladdermusfritt 50 
Batteridriven elektronisk avskräckare som 
håller fritt från fl addermöss. Klarar ett utrym-
me med en yta upp till ca 50 m2. Avskräckaren 
sänder ut ett ultrafrekvent ljud som är anpassat 
för att störa fl addermusens navigering. Om 
fl addermössen inte kan navigera i utrymmet 
väljer de en annan plats att vistas på. Ofarlig 
för barn, katter, hundar, fåglar och fi skar. 
4x1,5V LR14, CE-märkt.

EAN 7350007330772 K-pack 1 
Art.nr. 25125 D-pack 8
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Pest Control

Katter & Hundar

Katter i sandlådan, på fel tomt eller på fel 

terrass? Oönskade hundar i trädgården?

Katt & Hundfritt sänder ut ett högfrekvent 

ljud som är anpassat för att skrämma hunden 

eller katten från platsen. 

En rörelsesensor startar ljudet när djuren 

kommer i närheten av apparaten. 

Täcker en yta på 15 x 7 meter. 

Överraska djuren genom att fl ytta den ibland.

Den kan monteras på en pinne eller skruvas 

fast på staket.

Rådjur, kaniner 

och annat småvilt

Har du vilda djur som tar sig in på tomten 

och förstör dina odlingar?

Viltfritt sänder ut ett högfrekvent ljud som är 

speciellt anpassat för att skrämma rådjur och 

småvilt från platsen. 

En rörelsesensor startar ljudet när djuren 

kommer i närheten av apparaten. 

Täcker en yta på 20 x 7 meter. 

Överraska djuren genom att fl ytta den ibland.

Den kan hängas upp eller monteras på en pinne.

Elektronisk avskräck-
are med högfrekvent 
ljud som skrämmer 
vilda djur. Rörelsede-
tektorn noterar när det 
fi nns djur i närheten 
och startar ljudet. 

Drivs med batteri och 
kan därmed placeras 
överallt på tomten. 
Medföljande monte-
ringsfästen underlättar 
ytterligare placeringen.

Silverline Viltfritt sän-
der ut olika frekvenser 
för att skrämma bort 
ett stort antal olika djur 
såsom kaniner, rådjur 
och annat småvilt. 

Viltfritt
Elektronisk avskräckare med högfrekvent ljud 
och rörelsevakt. Bevakar tomtgränsen och 
skrämmer bort småvilt från rabatter och od-
lingar. Täcker ca 25 m2. Avskräckaren hindrar 
djuren att komma för nära utan att skada dem 
med några kemikalier eller störande lukter. 
Batteridriven 4x1,5V LR20, CE-märkt. 
    
 

EAN 7350007331250 K-pack 1 
Art.nr. 25160 D-pack 3

Katt & Hundfritt
Elektronisk avskräckare med justerbart 
högfrekvent ljud och rörelsevakt. Bevakar 
tomtgränsen eller bilplatsen och skrämmer 
bort katter och hundar. Täcker ca 25 m2. Av-
skräckaren hindrar djuren att komma för nära 
utan att skada dem med några kemikalier eller 
störande lukter. Batteridriven 4x1,5V LR20, 
CE-märkt.    
    
 

EAN 7350007330031 K-pack 1 
Art.nr. 25150 D-pack 3

Kattfritt Water
Silverline Kattfritt Water är en säker och 
effektiv avskräckare mot oönskade djur i 
trädgården. När inkräktaren rör sig inom det 
inställda bevakningsområdet kommer en 5 
sekunder lång vattendusch att jaga bort djuret. 
Efter en paus på 5 sekunder återställs avksräck- 
aren, och är redo för nästa insats. Täcker en 
yta upp till 60 m2 och vattenstrålen når upp 
till 10 meter framför avksräckaren. Kattfritt 
Water kopplas till vanlig vattenslang och drivs 
med endast 4st AA batter (ingår ej).

EAN 7350007331281 K-pack 1 
Art.nr. 25155 D-pack 4
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Pest Control

Spindlar

Spindlar som tar sig in i ditt hus?
Spindelfritt är en elektronisk avskräckare som 

med ett anpassat ultraljud håller fritt från spind-

lar inomhus.

Det ultrafrekventa ljudet påverkar spindlar och 

andra krypande insekter så att de undviker det 

aktuella utrymmet. 

Täcker en rumsyta upp till 50 m2. 

Påverkar inte människor, katter, hundar, fåglar 

eller fi skar.

Mygg 

Bli av med myggen på ett 

klibb- och luktfritt sätt!

Myggfritt 230 V är en elektronisk avskräckare 

som håller myggen borta från bostaden. 

Utsänder ett ljud som håller bort de stickande 

mygghonorna. 

Sätts direkt i vägguttaget och täcker en yta upp 

till 12 m2. 

Inbyggd nattbelysning kan tändas om du vill.

Myggfritt Mobil kan du ta med dig på promena-

den, till tältet, husvagnen eller lusthuset. 

Utsänder ett ljud som håller bort de stickande 

mygghonorna. 

Batteridriven och täcker en personlig yta om 1 m2.

Mygg & Flugfritt 12W passar såväl på terrassen 

som inomhus.

Två kraftfulla 6W UV-lysrör lockar till sig fl ugor 

och andra fl ygande insekter. 

Tystgående fl äktrotor suger in insekterna i en 

behållare där de omgående dör av uttorkning. 

Täcker cirka 20 m2.

Myggfritt Mobil
Myggfritt - för utomhusbruk. En batteridriven 
elektronisk avskräckare med specialanpassat 
ljud som skrämmer bort de stickande myggen. 
Effektiv och lättanvänd, bär den och du slip-
per myggstick. Levereras med nackband och 
klips för fastsättning i byxa.  
Mått: ø50mm Batteridriven med 1st  LR44H 
(ingår),  CE-märkt. 

EAN 7350007332790 K-pack 1
Art.nr. 25266 D-pack 6

Spindelfritt
Elektronisk avskräckare som håller fritt från 
spindlar. Täcker en öppen yta upp till ca 50 m2. 
Avskräckaren sänder ut ett ultrafrekvent ljud 
som påverkar spindlar och andra krypande 
insekter. Spindlarna undviker att vistas i 
utrymme där ljudet fi nns. Ofarlig för barn, 
katter, hundar, fåglar och fi skar. 
230 V, CE-märkt.     
     

EAN 7350007330789 K-pack 1 
Art.nr. 25240 D-pack 12

Sork & Mullvadsfritt
Elektronisk avskräckare med lågfrekventa 
vibrationer som skrämmer sorkar och mull-
vadar. Täcker en yta på ca 500 m2 i lerjord. 
Används i gräsmattor, rabatter, buskage, 
trädgårdslandet, kolonilotter etc. De lågfrek-
venta vibrationerna ger en aktivitet i jorden 
som stressar de grävande gnagarna att lämna 
området. Ofarlig för barn, katter, hundar, 
fåglar och fi skar. Mått: 450 mm lång. 
Batteridriven 4x1,5V LR20, CE-märkt.

EAN 7350007330017 K-pack 1 
Art.nr. 25130 D-pack 6

Myggfritt 230 V
Myggfritt - för inomhusbruk. Elektronisk 
avskräckare med specialanpassat ljud som 
skrämmer bort de stickande myggen. Apparaten 
sätts direkt i vägguttaget. 3 valbara funktioner 
fi nns: behaglig nattbelysning samt 2 frekvens-
val för bekämpning. 
230 V, CE-märkt.     
     
  

EAN 7350007330796 K-pack 1 
Art.nr. 25260 D-pack 12
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Pest Control

Sorkar och mullvadar

Har du problem med sorkar och mullvadar 

som förstör din trädgård?

Sork & Mullvadsfritt är en batteridriven 

elektronisk avskräckare som sänder ut lågfrek-

venta vibrationer, vilket skrämmer bort sork 

och mullvad. 

Stick ner avskräckaren i gräsmattan, rabatten, 

kökslandet eller där du har problem. 

Täcker en yta upp till 500 m2 i lerjord. 

Flugor

Flugor på terrassen?

Silverline Insektsdödare hängs upp i taket på 

terrassen eller i uterummet. 

Kraftfullt 10W UV-ljus lockar till sig fl ugor 

och andra fl ygande insekter. 

När insekterna kommer i kontakt med elgall-

ret dör de omedelbart.

Flugor kring middagsbordet?

Mygg & Flugfritt 12W passar såväl på terras-

sen som inomhus.

Två kraftfulla 6W UV-lysrör lockar till sig 

fl ugor och andra fl ygande insekter. 

Tystgående fl äktrotor suger in insekterna i en 

behållare där de omgående dör av uttorkning. 

Täcker cirka 20 m2.

Rain Proof

Rain Proof

Rain Proof

Rain Proof

Rain Proof

Rain Proof

Rain Proof

Rain Proof

Insektsdödare 10W
Effektiv elektrisk insektsdödare som kan 
hängas både i uterum och under tak på terras-
sen. En kraftfull 10W lampa med effektivt 
insektsdragande UVA-ljus lockar insekter till 
ett elgaller, som omgående dödar dem. Täcker 
en yta på ca 15 m2. 
Mått: 150x150x290 mm. 230V, 10W. 
CE-märkt.
 

EAN 7350007330369 K-pack 1 
Art.nr. 25220 D-pack 12

Mygg & Flugfritt 12W
Elegant och funktionell design med en fl äkt 
och två kraftfulla UV-lysrör, som lockar till 
sig mygg, fl ugor och andra insekter. Fläkten 
suger in insekterna i en behållare som fi nns i 
botten. Fungerar såväl inomhus som på terrassen. 
Täcker en yta på ca. 20 m2. 12 W. 230 V, 
CE-märkt.   

EAN 7350007330819 K-pack 1 
Art.nr. 25230 D-pack 6

Insektsdödare Proffs Vägg 
IPX4
Insektsdödare med limark för tuffa miljöer 
med stora hygieniska krav. Ny fuktsäker 
IPX4 klassad elektronik gör den lämplig för 
fuktiga miljöer. Designad för väggmontering 
och utrustad med 2 st splittersäkra lysrör med 
UVA-ljus. Täcker en yta på ca 40 m2. Enkelt 
byte av limark.
Höjd: 330 mm, Bredd: 500 mm, Djup: 90 mm. 
3,8 kg. 230 V, 2x15W. CE-märkt.

EAN 7350007332356 K-pack 1
Art.nr. 25231 D-pack 2
Limark refi ll
EAN 7350007332578 K-pack 4
Art.nr. 25910 D-pack 12

Insektsdödare Proffs Tak 
IPX4
Insektsdödare med limark för tuffa miljöer 
med stora hygieniska krav. Ny fuktsäker 
IPX4 klassad elektronik gör den lämplig för 
fuktiga miljöer. Designad för takmontering 
och utrustad med 4 st splittersäkra lysrör med 
UVA-ljus. Täcker en yta på ca 80 m2. Enkelt 
byte av limark. 
Höjd: 340 mm, Bredd: 500 mm, Djup: 170 mm. 
4,3 kg. 230V, 4x15W. CE-märkt.

EAN 7350007332363 K-pack 1
Art.nr. 25232 D-pack 2
Limark refi ll
EAN 7350007332578 K-pack 4
Art.nr. 25910 D-pack 12
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Hot Red

EAN 7350007331311  K-pack 1 
Art.nr. 26201  D-pack 2

Deep Green

EAN 7350007331328  K-pack 1 
Art.nr. 26202  D-pack 2

Royal Blue

EAN 7350007331335  K-pack 1 
Art.nr. 26203  D-pack 2

Terrasskyl Ägget
Snyggt designat kylskåp för terrassen, kontoret, 
bilen eller campingen. Är bra för miljön efter-
som det inte innehåller någon freon. Kan kyla 
ner till 20-25 grader under omgivande tempe-
ratur, men kan även användas för varmhåll-
ning (65 grader) tack vare det termoelektriska 
systemet. 
Volym 10 liter. Mått: 315x330x443 mm. 4,8 kg. 
Både för 230 V och 12 V. CE-märkt.

Terrasstekbord
Modernt designat elektriskt stekbord för ter-
rassen, balkongen och uterummet. Löstagbar 
grillhäll i gjuten aluminium med non-stick-
beläggning. Non-stickbeläggningen motver-
kar fastbränning och gör rengöringen enkel. 
Signallampa, steglös temperaturinställning, 
dropptråg som fångar upp överfl ödigt fett, 
lock med dubbla funktioner, heltäckande samt 
som vindskydd, golvställ med avlastningshylla. 
Grillyta 49x31 cm, Höjd: 910 mm. 2200 W. 
230 V. CE-märkt.

EAN 7350007330963  K-pack 1 
Art.nr. 26220  D-pack 2

Outdoor Living

Pure White

EAN 7350007331144  K-pack 1 
Art.nr. 26125  D-pack 4

Magic Black

EAN 7350007331151  K-pack 1 
Art.nr. 26126  D-pack 4

Warm Red

EAN 7350007331342  K-pack 1 
Art.nr. 26130  D-pack 4

Terrassvärmare bordmodell - i tre färger!
Snyggt designad infravärmare som även kan placeras på terrassbordet. Utrustad med två effekt- 
lägen 300 och 600 W samt med svängningsfunktion. Ger behaglig värme för sällskap upp till 
10-12 personer. Har värmestavar av karbonfi ber och är tre gånger effektivare än ordinär infra-
värme av metall. Torkar inte ut huden utan ger en mjuk och skön värme. 
Höjd: 510 mm. 1,9 kg. 230 V, 300/600 W. CE-märkt.

600Carbonfi bre
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Terrassvärmare 900W Original
Snyggt designad elektrisk infravärmare som även värmer längs golvet. Lämplig för terrass, 
uterum och balkong. Utrustad med två effektlägen 450 och 900 W. Kan även avge värme sväng-
ande och täcker då en yta på ca 10 m2. Värmestaven av karbonfi ber är tre gånger effektivare än 
ordinär infravärme av metall. Torkar inte ut huden utan ger en mjuk och skön värme. 

Höjd: 845 mm. 2,9 kg. 230 V, 450/900 W. 
CE/GS-märkt.

Outdoor Living

Aktivt tippskydd som 
omedelbart slår ifrån 
värmen vid minsta 
tendens till tippning. 
Givetvis är den CE-
märkt. 

Flexibel design med 
tre värmelägen. Hög 
effekt på 900 W, låg 
effekt på 450 W och ett 
unikt oscillerande läge 
på 900 W där den spri-
der ut värmen i rum-
met med en 90 graders 
svepande rörelse.

Ekonomisk design. 
Använder karbonfi -
berteknologi som ger 
en behagligare värme 
tack vare sin längre 
våglängd. 900 W med 
karbonteknologi mot-
svarar 2700 W med 
traditionell infravärme.

A
o
v
t
G
m

EAN 7350007330383  K-pack 1 
Art.nr. 26100  D-pack 4

900Original
Carbonfi bre
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Terrassvärmare Vägg & Tak IPX4
Snyggt designad elektrisk infravärmare för vägg- eller takmontage. Ny fuktsäker IPX4 klassad 
elektronik gör den lämplig för utomhusbruk på terrass och balkong. Utrustad med två effektlä-
gen. Täcker en yta på ca 10 m2. Värmestaven av karbonfi ber torkar, med sina långa infrastrålar, 
inte ut huden utan ger en mjuk och skön värme som är betydligt effektivare än ordinär infravär-
mare av metall. 

Längd 750 mm. 2,5 kg. 230V, 600/1200 W. 
CE/GS-märkt.

Rain Proof

Rain Proof

Terrassvärmare 900W IPX4
Snyggt designad elektrisk infravärmare som även värmer längs golvet. Ny fuktsäker IPX4 
klassad elektronik gör den lämplig för utomhusbruk på terrass och balkong. Utrustad med två 
effektlägen samt svängande funktion som täcker en yta på ca 10 m2. Värmestaven av karbon-
fi ber torkar, med sina långa infrastrålar, inte ut huden utan ger en mjuk och skön värme som är 
betydligt effektivare än ordinär infravärmare av metall. 

Höjd 845 mm. 2,9 kg. 230V, 450/900 W. 
CE/GS-märkt.

Outdoor Living

Vad är IPX4?
Man måste vara noggrann när man använder 

elektrisk utrustning i fuktiga miljöer.

Alla elektriska apparater kan klassifi ceras. 

Finns ingen IP-beteckning så ska apparaten 

inte användas i dammig eller fuktig miljö.

IP står för ”International Protection” och följs 

alltid av 2 siff ror. Den första siff ran anger 

skyddet mot damm och fasta föremål. Den 

andra siff ran anger i vilken grad apparaten tål 

fukt och vatten. Ju högre denna siff ra är, desto 

bättre skydd mot inträngande vatten. 

Den första siff ran ersätts ofta med ett X för 

apparater där enbart säkerheten mot inträng-

ande fukt och vatten är relevant.

IPX4 innebär att den elektriska apparaten är 

skyddad mot strilande vatten från alla håll, vilket 

innebär att den kan stå ute i regn utan att ge 

upphov till elektrisk kortslutning. En jordfels-

brytare rekommenderas dock vid all använd-

ning av elektrisk utrustning i fuktig miljö.

Silverline® 

karbonfi berstav

De speciella karbonfi berstavar som fi nns i 

Silverline® Terrassvärmare sänder ut långa 

infrastrålar mellan 3000-10000 nm till skillnad 

från metall, halogen eller quartz som strålar 

med kortare infrastrålar mellan 780-3000 nm.

Huden reagerar olika på långa resp korta infra-

strålar. De korta infrastrålarna stannar enbart 

på hudens yta och orsakar därigenom en uttork-

ning av huden, vilket kan uppfattas som obe-

hagligt. De långa infrastrålarna från Silverline® 

karbonfi berstavarna går längre in i muskulatu-

ren och ger därmed en eff ektivare uppvärmning 

som inte orsakar någon uttorkning. 

Jämfört med quartz och halogen räknar man 

allmänt med en drygt dubbel så stor eff ekt på 

djupvärmningen i muskulaturen. Det innebär 

att Silverline® Terrassvärmare 900W har sam-

ma värmande eff ekt som en ca 2000W stark 

halogen- eller quartzvärmare. Alltså ett klart 

smartare miljöval att istället välja Silverline®.

EAN 7350007332288  K-pack 1
Art.nr. 26101  D-pack 4

EAN 7350007332295  K-pack 1 
Art.nr. 26106  D-pack 4

900IPX4
Carbonfi bre

1200IPX4
Carbonfi bre
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Bio Fire

Glaseldstad rektangel 
med podie, svart 
Ställ den fritt eller på det medföljande 600mm 
höga podiet i högglanslackerat MDF material. 
Eldstaden är tillverkad i högpolerat rostfritt 
stål med värmehärdade glasskivor. Eldas med 
spisbränsle. 0,8ltr bränsletank med justerbar 
öppning och FibreTec glasfi ber som ger en 
brinntid upp till 3h.
Total vikt ca 14 kg. Mått: Podie: H600mm 
B460mm D280mm. 
Eldstad: H 350mm B430mm D180mm. 

EAN 7350007333384  K-pack 1
Art.nr. 24534  D-pack 2

Glaseldstad rund m 
metallunderrede mörkgrå
Lättplacerad eldstad som skänker stämning 
i rummet. Kan användas såväl inne som ute. 
Ställ den fritt eller på det medföljande runda 
podiet i pulverlackerad metall. Eldas med 
spisbränsle. Eldstaden är tillverkad i högpole-
rat rostfritt stål med värmetåligt glas. Svarta 
polerade dekorationsstenar medföljer. Total 
vikt ca 10 kg. Mått: Podie H490mm ø282mm, 
Eldstad H400mm ø230mm  

EAN 7350007333377  K-pack 1
Art.nr. 24535  D-pack 2

Ingen skorsten behövs 
för att ge ditt hem den 
där öppnaspis stäm-
ningen.

Lukt och sotfritt spis-
bränsle används. Enkel 
att tända och använda.

Keramiska vedträ ger 
den rätta känslan.
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Bio Fire

Lidingö Öppen Spis
Stämningsskapande öppen spis i klassisk 
design. Eldas med spisbränsle och kan instal-
leras utan tillstånd och skorsten. Spisen ställs 
mot en värmesäker vägg. Spisen levereras 
grundmålad i vitt vilket ger möjlighet till val-
fri slutlig färgsättning. Kassetten är av kraftig 
stålplåt. Tre tomburkar för spisbränsle samt 
keramiska vedklabbar och släckare medföljer. 
Färdigmonterad.     
Höjd: 1000 mm, Bredd: 1100 mm, Djup: 390 
mm

EAN 7350007330871  K-pack 1 
Art.nr. 24510  D-pack 2

Produktgodkännande av bio-
etanoleldade öppna spisar
Ett produktgodkännande av SP Sveriges Tek-
niska Forskningsinstitut och SITAC innebär 
att spisarna uppfyller de funktionskrav, säker-
hetskrav och emissionskrav som SP ställer på 
bioetanoleldade öppna spisar. Att produkten 
är produktgodkänd syns tydligt tack vare 
P-märket som skall fi nnas på förpackning 
och på spisen. För att få produktgodkännande 
krävs att produkten genomgår omfattande 
tester hos SPs testlaboratorium i Borås. När 
produkten uppfyller alla kraven utfärdar SITAC 
godkännande i form av ett P-certifi cat. 

Glaseldstad m podie
Lättplacerad eldstad som skänker stämning 
i rummet. Kan användas såväl inne som ute, 
ställ den fritt eller på det medföljande hög-
glanslackerade podiet i MDF material. Eldas 
med spisbränsle. Eldstaden är tillverkad i 
högpolerad rostfritt stål med värmetåligt glas. 
Eldstaden är packad inne i podiet under trans-
port. Total vikt ca 11kg. Mått: Podie H490mm 
L&B330mm, Eldstad H400mm ø250mm.

EAN 7350007333018  K-pack 1
Art.nr. 24530  D-pack 2

Glaseldstad m podie
Lättplacerad eldstad som skänker stämning 
i rummet. Kan användas såväl inne som ute, 
ställ den fritt eller på det medföljande hög-
glanslackerade podiet i MDF material. Eldas 
med spisbränsle. Eldstaden är tillverkad i 
högpolerad rostfritt stål med värmetåligt glas. 
Eldstaden är packad inne i podiet under trans-
port. Total vikt ca 11kg. Mått: Podie H490mm 
L&B330mm, Eldstad H400mm ø250mm.

EAN 7350007333025  K-pack 1
Art.nr. 24531  D-pack 2

Fire Gel Karneval
Spisbränsle som ger en säker och rökfri låga. 
Kan användas såväl ute på terrassen som 
inomhus i bostadsutrymme. Anpassad för att 
användas i eldstäder och öppna spisar som 
inte är ansluta till någon skorsten. Avger ett 
varmt gult sken likt det som uppstår vid eld-
ning i vanliga öppna spisar.  Volym 1 ltr.

EAN 7311850026595  K-pack 1 
Art nr 24552  D-pack 12

Djursholm Öppen Spis
Stämningsskapande öppen spis i modern 
design med front av rostfritt stål. Eldas med 
spisbränsle och kan installeras utan tillstånd 
och skorsten. Monteras på en värmesäker 
vägg med medföljande väggfäste. Kasset-
ten är av kraftig stålplåt. Tre tomburkar för 
spisbränsle samt keramiska vedklabbar och 
släckare medföljer. Mycket lätt att montera.  
Höjd: 900 mm, Bredd: 1000 mm, Djup: 320 
mm.  
 

EAN 7350007330864  K-pack 1 
Art.nr. 24500  D-pack 2
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Light Design

Inspirationsbok
Skillnaden mellan en ordinär belysning av trädgården och en professionell ljussättning är hur LED 
tekniken utnyttjas och vad som ska belysas. Med vår inspiration- och kunskapsbok vill vi ge den 
intresserade villaägaren möjlighet att skapa en professionell ljussättning i trädgården. Fylld med 
faktakunskap och inspirerande miljöbilder som ger vägledning och idéer för hur man skapar spän-
nande effekter av olika föremål i trädgården samt hur olika platser i trädgården ska ljussättas på 
bästa sätt.

Unika lösningar
Alla metalldelar är tillverkade i högvärdigt aluminium eller rostfritt stål. Spotlighternas refl ektor 
är specialutvecklad för att tillgodogöra sig PowerLED diodernas egenskaper på bästa sätt. Det vita 
diodljuset har anpassats så att det exakt efterliknar glödlamporna gulvita sken. 

Silverline Light Design har specialutvecklade kabelkopplingar med vattentäta plastkopplingar och 
speciella låsmuttrar i aluminium för att ge lång livslängd såväl ovan som under jord. 

RGB systemet är ett professionellt belysningssystem som anpassats för hobbybruk och enkel att 
installera. Ger en effekthöjande möjlighet att anpassa ljussättningen efter olika årstider eller skapa 
spännande färgeffekter för att ytterligare höja känslan i utebelysningen.

Power LED 
Senaste spetsteknologi inom lysdioder som kommer att ersätta glödlampor. 

Energiåtgång mindre än en tiondel.

Livslängd upp till 60.000 timmar. 

Samma varmvita ljus som glödlampor.

Gör som proffsen!
• Ljussätt med lågenergi LED lampor

• Varmvitt eller färgat ljussken

• 24V – säkert ”gör det själv” system

Energi Ljus Livslängd Energi Ljus LivslängdVanlig lampa Power LED

Ljus är inte bara ljus
Ljussättning på ett nytt sätt.
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Light Design

RGB Startset Spotlight 
Ett avancerat 24 volts belysningssystem med 
2 st spotlights med 90 st färgade LED lampor 
som ger unika möjligheter att sätta olika 
färgstämningar i trädgården. LED lampor 
ger lång livslängd och minimal energiåtgång. 
Kontrollbox för inställning av individuella 
färgkombinationer eller förprogrammerade 
färgspel. Komplett med transformator för upp 
till 8st enheter, kablar, markfäste, jordspett 
och inspirationsbok gör det enkelt att instal-
lera en professionell ljusdesign i trädgården.

EAN 7350007332370  K-pack 1
Art nr 27100  D-pack 2

Silverline RGB Spotlight
Avancerad spotlight med 90 st kraftfulla 
färgade LED lampor som ger unika möjlighe-
ter att sätta olika färgstämningar i trädgården. 
LED lampor ger minimal energiåtgång och 
lång livslängd. Tillverkad i högkvalitativt 
aluminium och utrustad med markfäste och 
jordspett. 

EAN 7350007332387  K-pack 1
Art nr 27150  D-pack 3

RGB Kontrollbox (ingår i RGB startset)
Färgkontroll med manuella och automatiska färgprogram. 

Med justerrattar kan de fl esta färger steglöst skapas. 

3 förprogrammerade färgändringar kan ställas in inkl. hastigheten på överfasningarna.

RGB Förlängningskablar
Förlängningskabel till RGB Spotlights. Med vat-
tentäta kopplingar som kan grävas ner i jorden.

RGB Cable 2 m
EAN 7350007332394  K-pack 1
Art nr 27180  D-pack 6

RGB Cable 5 m
EAN 7350007332615  K-pack 1
Art nr 27182  D-pack 6

RGB Cable 10 m
EAN 7350007332783  K-pack 1
Art.nr. 27183  D-pack 6

RGB Splitter cable
Förgreningskabel som ger möjlighet att koppla 
ihop fl era RGB spotlights i rad. Med vattentäta 
kopplingar som kan grävas ner i jorden. 

EAN 7350007332608  K-pack 1
Art nr 27179  D-pack 6
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Light Design

Power LED 
Pathlight Set
Ett 24 volts belysningssystem med 3 st Path-
light pollare med 3x0,5W Power LED lampor 
som ger ett kraftfullt varmvitt sken liknande 
en 20W glödlampa fast med minimal energiåt-
gång och lång livslängd. Komplett med trans-
formator för upp till 8 st enheter, kablar och 
inspirationsbok gör det enkelt att installera en 
professionell ljusdesign i trädgården.

EAN 7350007332417  K-pack 1
Art nr 27010  D-pack 2

Silverline Power LED Pathlight

Pollare med jordspett utrustad med 3 st 0,5W 
Power LED lampor 

EAN 7350007332448  K-pack 1
Art nr 27060  D-pack 3

LED Decklight Set 
Ett belysningssystem med 5 st Decklight 
enheter med 1 st LED lampa ger ett behagligt 
mjukvitt sken med minimal energiåtgång 
och lång livslängd. Enkel montering även på 
befi ntliga altandäck. Komplett med transfor-
mator, kabelsats och inspirationsbok gör det 
enkelt att installera en professionell ljusdesign 
i trädgården.
 

EAN 7350007332424  K-pack 1
Art nr 27040  D-pack 6

LED Decklight Extension kit

Påbyggnadsset med 3 Decklightenheter. 
Kabelsats ingår.

EAN 7350007333957  K-pack 1
Art nr 27041  D-pack 6

Power LED Smart 
Controller
Timer med skymnings- och gryningssensor. 
Tänder automatiskt belysningssystemet vid 
skymning i 4 eller 6 timmar. Unik sensor med 
minne tänder också systemet 2 timmar före 
gryning.

EAN 7350007332455  K-pack 1
Art nr 27070  D-pack 6

Power LED 
Spotlight Set 
Ett 24 volts belysningssystem med 3 st Spot-
light med 6x0,5W Power LED lampor som ger 
ett kraftfullt varmvitt sken liknande en 40W 
glödlampa fast med minimal energiåtgång och 
lång livslängd. Komplett med transformator 
för upp till 8 st enheter, kablar och inspira-
tionsbok gör det enkelt att installera en profes-
sionell ljusdesign i trädgården.

EAN 7350007332400  K-pack 1
Art nr 27000  D-pack 2

Silverline Power LED Spotlight

Spotlight med jordspett utrustad med 6 st 
0,5W Power LED lampor.

EAN 7350007332431  K-pack 1
Art nr 27050  D-pack 3

Power LED 
Spotlight Pole Set
Ett 24 volts belysningssystem med 3 st Spot-
light Pole med 6x0,5W Power LED lampor 
som ger ett kraftfullt varmvitt sken liknande 
en 40W glödlampa fast med minimal energiåt-
gång och lång livslängd. Komplett med trans-
formator för upp till 8 st enheter, kablar och 
inspirationsbok gör det enkelt att installera en 
professionell ljusdesign i trädgården.

EAN 7350007332622  K-pack 1
Art nr 27001  D-pack 2

Silverline Power LED Spotlight Pole

Spotlight på stolpe med jordspett utrustad 
med 6 st 0,5W Power LED lampor 

EAN 7350007332639  K-pack 1
Art nr 27051  D-pack 3

PowerLED Set 3st 
Uplight/Floorlight 24V
Uplight för montering i trädäck eller direkt 
i marken. Kan göras om till marksvepande 
Floorlight med de medföljande refl ektorerna.  
PowerLED lysdioder 3 x 0,5W i aluminium-
hölje med sarg i rostfritt stål. Anpassad för 
att kopplas till Power LED belysningssystem. 
Komplett med transformator för upp till 12 
st enheter, kablar och inspirationsbok gör det 
enkelt att installera en professionell ljusdesign 
i trädgården. Mått: H 15mm  ø 50mm.

EAN 7350007333445  K-pack 1
Art.nr. 27015  D-pack 2

PowerLED Uplight/Floorlight 24V

Samma som ovan. 
Levereras i styckförpackning

EAN 7350007333438 K-pack 1 
Art.nr. 27057 D-pack 3

NyNy
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Light Design

PowerLED Dimmer
Elektronisk dimmer med fjärrkontroll som 
kan kopplas in i PowerLED belysningssys-
tem. Placeras mellan transformator och första 
belysningsenheten. 
Mått: B 100mm H 50mm D 50mm.

EAN 7350007333452  K-pack 1
Art.nr. 27071  D-pack 6

Power LED Power Supply
24V kraftfull transformator 1,5A/36W ger 
möjlighet att koppla in upp till 8 st Power 
LED belysningsenheter. Inklusive 2 mtr 230V 
kabel. IP64 klassad för utomhusanvändning.

EAN 7350007332462  K-pack 1
Art nr 27080  D-pack 6

Förlängningskablar
Gummiklädd förlängningskabel till Silverline 
Light Design Power LED system. Med vatten-
täta kopplingar som kan grävas ner i jorden. 

Power LED Cable 2 m
EAN 7350007332479  K-pack 1
Art nr 27085  D-pack 6

Power LED Cable 5 m
EAN 7350007332486  K-pack 1
Art nr 27086  D-pack 6

PowerLED Cable 10 m
EAN 7350007333469  K-pack 1
Art.nr. 27087  D-pack 6

Inspirationsbok
En inspirations- och kunskapsbok för att 
skapa en professionell ljussättning i trädgården. 
Fylld med faktakunskap och inspirerande 
miljöbilder som ger vägledning och idéer för 
alla som önskar fördjupa sig inom belysning 
av utemiljöer. Tar upp olika behov för t.ex. 
uteplatsen, uppfarten eller entrén samt ger 
vägledning för att med belysning skapa spän-
nande effekter av olika föremål i trädgården. 

EAN 7350007332646  K-pack 1
Art nr 27199  D-pack 6

Power LED Splitter
Grenkontakt med 3 st extra uttag för Power 
LED kablar ger möjlighet att bygga ut syste-
met och koppla ihop fl era Power LED enheter. 
Med vattentäta kopplingar som kan grävas ner 
i jorden. 

EAN 7350007332493  K-pack 1
Art nr 27084  D-pack 6

Ljussätt trädgården 
som proffsen!
Silverline Inspirationsbok ger kunskap och 
idéer hur man får ut maximalt av ljussätt-
ningen. I enkla steg beskrivs vad man ska 
beakta för att skapa en professionellt ljussatt 
trädgård.

Placera lampan nära kanten för 
att ge omgivningen maximalt 
ljus, eller fl ytta in en bit för att ge 
trädäcket karaktär.

Pollarna längs häckkanten kom-
pletteras med belysning på plank 
och vid entré.
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Butiksexponering

www.silverline.se
Silverline har numera också en egen hemsida. Där fi nns 

möjlighet att söka ytterligare produktinformation. Särskilt 

Light Design har fått extra utrymme för olika belysnings-

idéer och fördjupad information om ljussättning i trädgård. 

Denna hemsida är även länkad till Miljöcenters huvudhemsida.

Silverline produkter är framtagna med funktion, kvalitet och minimal miljöpåverkan som riktvärde. Stor vikt läggs vid 
att utveckla nya tekniker som ger en effektiv och giftfri verkan. Egen produktutveckling borgar för kvalitet och produkt-
säkerhet. Produktionen styrs noggrant för att uppfylla miljökrav och tillverkningssäkerhet. Produkterna uppfyller alla 
säkerhets- och miljökrav enligt gällande normer.

I sortimentet fi nns unika lösningar på: 

• Skadedjursavskräckning med modernaste ultraljudsteknik 

• Infravärme med unik kolfi berteknik

• Ljussättning med energisnål PowerLED teknik

Vi ser det som en utmaning att hela tiden arbeta för att förbättra boendemiljön med energisnåla, miljöanpassade lösningar 
för olika behov och användningsområden.

Silverline – för Hus & Trädgård

Butiksexponering
När efterfrågan är som störst ska produkterna komma fram 

och exponeras så att kunden lätt kan inspireras till köp. 

Torguppbyggnader, dubbelexponering och gavelexponering 

är bra metoder för att visa upp produkterna – det är viktigt 

att hitta de rätta stråken för tiden och rätt mängd!

Våra idéer tillsammans med butiksillustrationerna är för oss 

ett hjälpmedel att förmedla hur vi kan göra er butiksmiljö 

till en säljande miljö. En inspiration och energikick!
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Butiksexponering

Roll-up Mus & Råttfritt
EAN 7350007333094 K-pack  1
Art.nr. B21025 D-pack  1 

Roll-up Terrassvärmare
EAN 7350007332530 K-pack  1
Art.nr. B21010 D-pack  1 

Roll-up Terrassvärmare IPX4
EAN 7350007332875 K-pack  1
Art.nr. B21012 D-pack  1 

Roll-Up Light Design
EAN 7350007332912 K-pack 1
Art.nr. B21020 D-pack 1

Roll-Up Glaseldstäder
EAN 7350007333797 K-pack 1
Art.nr. B21030 D-pack 1

Roll-Up Gräsklippare
EAN 7350007334251 K-pack 1
Art.nr. B21035 D-pack 1

Roll-Up Trädgårdsmaskiner
EAN 7350007334268 K-pack 1
Art.nr. B21037 D-pack 1

Mus 
& 

Råttfritt
Elektronisk högteknologisk avskräckare

www.miljocenter.com

Silverline Mus & Rått-

fritt 200-80 skapar 

pulser av det elektro-

magnetiska fältet runt 

elkablarna i huset.

Elektronisk avskräck-

are med ultraljud som 

skrämmer möss och 

råttor ur huset. 

Silverline Mus & Rått-

fritt är helt ofarlig för 

barn, katter, hundar, 

fåglar och fi skar. Stör 

inte datorer, TV eller 

liknande.

Silverline Mus & Rått-
fritt fi nns i fyra modeller:
• Mus & Råttfritt 50
• Mus & Råttfritt 200-80
• Mus & Råttfritt Puls 400 
• Mus & Råttfritt 50 batteri

Butiksbroschyrer
Hyllanpassade butiksbroschyrer med tydlig 
produktinformation. Ger kunden information 
och kunskap om produkterna.

EAN --  K-pack --
Art.nr. --  D-pack --

Mus 
& 

Råttfritt
Elektronisk högteknologisk avskräckare

Silverline Mus & Rått-

fritt 200-80 skapar 

pulser av det elektro-

magnetiska fältet runt 

elkablarna i huset.

Elektronisk avskräck-

are med ultraljud som 

skrämmer möss och 

råttor ur huset. 

Silverline Mus & Rått-

fritt är helt ofarlig för 

barn, katter, hundar, 

fåglar och fi skar. Stör 

inte datorer, TV eller 

liknande.

Silverline Mus & Rått-
fritt fi nns i fyra modeller:
• Mus & Råttfritt 50
• Mus & Råttfritt 200-80
• Mus & Råttfritt Puls 400 
• Mus & Råttfritt 50 batteriSilverline Light Design

Ljus är inte 
bara ljus

Ljussättning på ett nytt sätt

Pallsvep Silverline
Pallsvep i slitstarkt non-woven material. Grå 
färg med logo i vit text. Måttanpassad för 3 st 
EUR-pallar staplade på höjden. Ger en ökad 
profi l på exponeringar i butik.

EAN 7350007332899  K-pack 1
Art.nr. B21220  D-pack 1

Light Design Infocenter 
m LCD skärm 
Hyllanpassat infocenter med LCD skärm. 
Komplett med laddat SD-kort för en 2 minu-
ters presentation av Light Design i bild och 
tal. Inbyggt fack för butiksbroschyrer. Ökar 
uppmärksamheten på sortimentet samt ger 
effektiv information och köplust.

EAN 7350007333049  K-pack 1
Art.nr. B21052  D-pack 1
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Terrassvärmare
900 W

www.miljocenter.com

ssvvvvväärmare
0000  WW

w.miljocenter.com

Terrassvärmare
900 W IPX4

För tuff utemiljö

Garden Power

Sladdlös frihet!

Power by

Technology
Li-Ion

www.silverline.se

Grästrimmer
GP23 Li

Trimsåg
GP25 Li

Häcksax
GP45 Li

• Sladdlös
• Hög batterikapacitet
• Låg vikt
• Lätthanterlig
• Driftsäker

ttt

Garden Power

Sladdlös frihet!

Power by

Technology
Li-Ion

www.silverline.se

• Sladdlös
• Hög batterikapacitet
• Låg vikt
• Lätthanterlig
• Driftsäker

Gräsklippare 
GP40 Li

PPP

rrrlli

eeeeettt

Spotlight

Decklight

RGB Spotlight

Silverline Light Design

Gör som proffsen
Ljussätt med lågenergi LED lampor 

Varmvitt eller färgat ljussken

24V - säkert “gör-det-själv” system

SSSSSS

Decklightt

Silverline Liggggggghhh

Bio Fire Design

Glaseldstäder
-för alla miljöer

Roll-up 
Stor roll-up för exponering i butik. Används 
för att visa upp produkten och varumärket 
i butik samt på ett tydligt sätt informera om 
produktens egenskaper. Gör det enkelt för 
kunden att hitta produkten i butiken. Enkel 
att bygga upp och montera ned. Placeras med 
fördel vid stora ”torgytor”, displayer etc. Lätt 
att fl ytta vid behov. 
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Miljöcenter i Malmö AB
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Sweden

Tel: +46 40-668 08 50

Fax: +46 40-30 38 01

E-post: info@miljocenter.com 

Webb: www.miljocenter.com


