
Hyönteisiltä suojaavat 
vaatteet ja asusteet 
- koko perheelle
BugOff-malliston tuotteet ovat helppohoitoisia ja 
mukavia käyttää. Rebeltec käsittely antaa tehok-
kaan, näkymättömän, hypoallergeenisen, hajutto-
man ja myrkyttömän lisäsuojan hyönteisiä vastaan.



BUG404 83,00 €

Miesten cargo housut, army (47) 

BUG406 83,00 €

Naisten cargo housut, sand (60) 

BUG100 14,90 €

Tuubi huivi

100% polyesteri, 140 gsm.
Musta (99), harmaa camouflage (142)
One size (25x50cm)

BUG130 16,00 €

Lippalakki

100% kevyt puuvilla canvas. Säädettävä metallisolki.
Musta (99), Harmaa (95)
One size

100% puuvilla popliini, 140 gsm.  
Pehmeäksi ja miellyttäväksi pesty materiaali. Kiristysnaru vyötärö- 
nauhan sisäpuolella. Edessä vetoketju ja painonappi. Viistot 
etutaskut ja reilun kokoiset napilla suljettavat läpälliset taskut 
takana ja lahkeissa. Vyötäröllä vyönlenkit. Käyttömukavuutta 
lisäävät muotoillut polvet. 
Koot: XS - 3XL

Hinnat alv 0%



BUG304 24,90 €

Miesten pitkähihainen paita

100% slub yarn puuvilla, 160 gsm. Single jersey neulos. 
Musta (99), harmaa (95)
Koot: S  - 2XL

BUG306 24,90 €

Naisten pitkähihainen paita

100% slub yarn puuvilla, 160 gsm. Single jersey neulos. 
Musta (99), harmaa (95)
Koot: XS  - 2XL

BUG110 23,00 €

Huivi

100% puuvilla, 50 gsm. 105 x 180 cm.
Baby blue (51), beige (64) 
One size 

BUG120 11,50 €

Sukat, unisex

65% kampapuuvilla / 33% polyamidi / 2% lycra.
Musta (99)
Koot: 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46,48

Hinnat alv 0%



Hinnat suositus OVH, alv 0%

Lisätietoja 
 ▪ US EPA (Environmental Protection Agency), 2007 EPA Human Studies Review Board Meeting Report:https://archive.epa.gov/osa/hsrb/web/pdf/draftfinalhsrbreportonemd-004.1-4.2completedstudies.pdf
 ▪ According to WHO’s report, IR3535 is likely to pose any long-term risks in humans or any risks to environment. 
 ▪ Health authorities in Europe have not received reports or problems caused by this chemical. 
 ▪ WHO specifications and evaluations for public health pesticides – Ethyl Butylacetylaminopropionate (IR3535):http://www.who.int/whopes/quality/en/IR3535_eval_april_2006.pdf 
 ▪ Merck, IR3535: https://www.merckgroup.com/en/brands/pm/ir3535.htmlhttps://www.ir3535.com/en/home.html
 ▪ Insect Repellents – Principles, Methods, and Uses Mustapha Debboun, Ph.D., BCE (U.S. Army Medical Department Center & School), Stephen P. Frances, Ph.D. (Australian Army Malaria Institute) & Daniel Strickman, 

Ph.D. (USDA Agricultural Research Service)

Valmistajan sivut: https://www.repeltechnology.com

Lisätietoa tuotteista
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▪ BugOff-tuotesarjan vaatteet ja asusteet on käsitelty
Repeltec-hyönteissuojakäsittelyllä.

▪ Repeltec on vaatteeseen tai kankaaseen pysyvästi
kiinnittyvä hyönteissuojakäsittely. 

▪ Repeltecin vaikuttava aine on lääkejätti Merckin
70-luvulla kehittämä

▪ IR3535-teknologia.  IR3535 on synteettinen ami-
nohappo (Ethyl Butylacetylaminopropionate)  joka
vaikuttaa hyönteisen hajuaistiin hyönteistä vahin-
goittamatta. 

▪ IR3535-pohjaisia hyönteiskarkotteita on ollut
markkinoilla jo yli 30  vuoden ajan. Sitä on testattu
paljon ja se on todettu täysin turvalliseksi ihmisille ja 
ympäristölle. 

▪ Aiemmin IR3535 on ollut käytössä vain suihkutetta-
vissa ja voidemaisissa hyönteiskarkotteissa.  

▪ Repeltec-teknologia hyödyntää IR3535-kemikaalia
ja hyönteiskarkote voidaan kiinnittää kankaaseen tai
tuotteeseen siten, ettei se liukene pesussa eikä teho 
heikkene käytössä




