
Je èas na obed?
Je všeobecne známe, že lietajúci hmyz prenáša množstvo organizmov
spôsobujúcich rôzne ochorenia, ako sú naprklad Listeria, Salmonella a
podobne!

Pasce na muchy Chameleón 
Vám zabezpeèia, že nedostanete "viac",
než ako ste si skutoène objednali

Profesionálne riešenie proti
lietajúcemu hmyzu



• Quantu§ Kôli znaènému zníženiu rizika zneèistenia úlomkami
rozbitého skla a v záujme dosiahnutia maximálnej prí•ažlivosti sú
používané nerozbytné žiarivky Quantum BL, potiahnuté živicou
Teflon® G.

•Lepiace plochy úplných rozmerov úèinne zachytia aj muchy tých
najmenších rozmerov.

•Spodná tácka, ochrana proti stekaniu a predný kryt sú jednoducho
odstránite¾né- bez nutnosti použitia nástrojov.

•Obkladové trúbky Reflectobakt® zvyšujú prí•ažlivos• pre hmyz ,
znaène spoma¾ujú vysýchanie lepiacej plochy èo zabezpeèuje
dlhšiu životnos• lepiacich plôch a umožòuje ich tenké prevedenie.

•V každej jednotke je možno vymieòa• žiarivky aj lepiace plochy èím
sa minimalizujú požiadavky na ich skladovanie.

•Na každú jednotku Chameleón poskytujeme 3 roènú záruku
(okrem žiariviek, lepiacich plôch a zberných zariadení).

Zmena praktík boja proti rôznym škodcom, ako je vývoj èoraz cie¾avedomejších, špeciálnych
prostriedkov (napr. gély a návnady) vyvolala u niektorých druhov škodlivých mušiek rozvoj ich
populácie. Medzi najzávažnejší hmyz, nepatrných rozmerov, ktorý sa stáva nepríjemným patria:
muška vínna a mušky žijúce v kanáloch a na hubách a mucha domáca. Tento škodlivý a nežiadúci
lietajúcu hmyz lepšie kontrolujú svetelné lepiace pasce Chameleón skladajúce sa zo svetelnej
návnady a lepiacej pasce.

Chameleón svetelná lepiaca pasca zachytí
lietajúci hmyz a všetko je v poriadku

Svetelné lepiace pasce Chameleón sú
tenké, nie sú nepríjemné pre oko, ich

údržba je jednoduchá a za normálnych
podmienok si vyžadujú len výmenu
lepiacej plochy raz za dva mesiace.

Lepivá pasca hmyz rýchlo zachytí. To
znamená, že tu neexistuje

nebezpeèenstvo vypadnutia alebo
vyletenia hmyzu z jednotky. To

umožòuje umiestnenie jednotiek
Chameleón aj v priamej blízkosti

citlivých miest.

Použité lepiace plochy - ak sú
potiahnuté ochrannou fóliou a je na nich
vyznaèený dátum - môžu by• využité aj

na rozbor zachyteného hmyzu èi ako
zápisnica faktov. Okrem toho je

kontrolovaný hmyz aj ¾ahko
identifikovate¾ný.



Nako¾ko muchy nie sú schopné prijíma• potravu v tuhom stave, sú nútené k jej zmäkèeniu najprv vyzvraca•
sa na òu. Potom na òu šlapnú - samozrejme s pridaním množstva rôznych baktérií - aby sa zmenila na
tekutinu. Nasledovne toto všetko znovu nasajú a samozrejme za ten èas vypustia aj nieko¾ko výkalov. 
No a akonáhle svoje stravovanie ukonèia - potom nasledujete Vy!

kg

Hlbka: 31.5cm Sírka: 48.5cm Dåžka: 6.5cm

Pripevnená na stenu 

Prevedenie Biela

4.30Kg

Vo¾ne stojaca: 90m2

Farba Nerez

Prevedenie Biela Farba Nerez

Prí•ažlivá, ultra-tenká, jednotka montovaná na stenu (vo¾ne umiestnená
konzola je k dispozícii), je malá a neob•ažuje, ideálna pre použitie v
priestoroch kde prebieha príprava potravín. Obsahuje dve 15 wattové
žiarivky Quantum BL s obkladovými trúbkami Reflectobakt® a nerozbytným
živicovým po•ahom Teflon® G, èo zabezpeèuje pokrytie na 180° a dlhšiu
životnos• lepiacich plôch..

Zavesená na strope: vhodná pre ochranu ve¾kých otvorených plôch. Je
vhodná pre umiestnenie nad chodbami bez nebezpeèia vypadávania múch.
Záber 360° s dvoma celorozmernými lepiacimi plochami a štyrmi 15
wattovými žiarivkami Quantum BL s obkladovými trúbkami Reflectobakt® a
nerozbytným živicovým po•ahom Teflon® G, èo zabezpeèuje pokrytie na
180° a dlhšiu životnos• lepiacich plôch

Prí•ažlivá jednotka montovaná na stenu; dokonalá vo¾ba pre miesta, kde
sa muchy lovia diskrétne, napr. v reštauráciách èi iných stravovacích
zariadeniach. Pasca je ukrytá do nástennej lampy, kde sú umiestnené dve
celorozmerné lepiace plochy s 15 wattovou žiarivkou Quantum BL s
nerozbytným živicovým po•ahom Teflon® G, prièom sú tieto nevidite¾né.
Predný kryt je možno dekorova• primerane k interiéru miestnosti.
Vyhotovuje sa v rôznych farbách.

kg

Hlbka: 31.5cm Sírka: 48.5cm Dåžka: 12.5cm

Zavesená na strope: 180m2

6Kg

kg

Hlbka: 21cm Sírka: 47cm Dåžka: 17cm

Pripevnená na stenu 40m2

Prevedenie:

3.7Kg

Lalia Strieborná Biela
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UV žiarivky
Pre každú jednotku Chameleon™ je charakteristická nerozbytná žiarivka
Quantum BL, ktorá
• zabezpeèuje maximálny výkon a maximálnu prí•ažlivos• 
• Teflon® G zabezpeèuje UV žiarivkám ich optimálnu nerozbytnos• 
• Jednoduché a bezpeèné riešenie, nako¾ko znaène znižuje zneèistenie spôsobené

úlomkami rozbytého skla 
Tieto žiarivky sú oproti klasickým UV žiarivkám o 100 % úèinnejšie a o 40 % výkonnejšie.
K maximalizácii úèinnosti je dôležité vymieòa• žiarivky v ideálnom prípade každých 6
mesiacov, no minimálne raz za 12 mesiacov, pod¾a možnosti v teplom období kedy je aj
zvýšená aktivita hmyzu.

Lepiace plochy a
obkladové trúbky Reflectobakt®

Plochy PestWest poskytujú na trhu najväèšie lepiace plochy - zabezpeèujú väèší odchyt na danej
ploche.
Vïaka obkladovým trúbkam Reflectobakt® (je patentovaná) je možné lepiace plochy PestWest
umiestni• bližšie k UV žiarivke, než je to zvykom u iných modelov- nako¾ko ove¾a rýchlejšie zachytí
hmyz. 
Obkladová trúbka Reflectobakt® ochráni lepiace plochy úplných rozmerov pred ich vysušením slnkom,
èím zabezpeèí efektivitu jednotky na dlhší èas.
Plochy sú v jednotke umiestnené pod¾a stratégie:
• Tým ju robia ultra-tenkú 
• a ove¾a prí•ažlivejšiu pre hmyz, èím zvyšuje poèet chytených múch na maximum. 
V prípade Chameleónov je pre obkladové trúbky Reflectobakt® charakteristické množstvo lepivých
pascí, okrem modelu Uplight.
PestWest poskytuje k pasciam Chameleón množstvo druhov lepiacich plôch, ako aj napríklad èiernu
plochu ktorá zachytený hmyz súèasne aj ukrýva a preto je využite¾ná aj v objektoch urèených k
stravovaniu.
Sivá plocha s kockovaným vzorom slúži na pozorovanie a poèítanie zachytenôho hmyzu. 


