
HOME&
GARDEN

S o r t i m e n t S g u i d e

Silvandersson Sweden AB
SE-310 20 Knäred, +46 (0)430 780 40 

sales@silvandersson.se, www.silvandersson.se

Silvalure = Miljövänlig insekts- och skadedjurskontroll.  
Samtliga produkter är konstruerade för att ge bästa effekt och minimal påverkan på miljön.

Silvandersson har även produkter inom följande produktlinjer:

HORECAFOOD &
INDUSTRYCROP

h e m  o c h  t r ä d g å r d h e m  o c h  t r ä d g å r d

Om Silvandersson
Silvandersson Sweden AB är världsledande inom effektiv och miljövänlig insekts- och 

skadedjurskontroll. Företaget startades 1982 av Åke Silvandersson. Ett samarbete med 

livsmedelsindustrin och FOA (Försvarets Forskningsanstalt) ledde fram till den första unika 

produkten, baserad på ett speciallim. Denna första produkt har sedan dess genomgått 

förändringar och anpassats för att passa olika behov och de olika miljöer som den används i. 

Marknaden är på stark tillväxt, då fler och fler efterfrågar våra produkter.

Ett företag i tiden
Hög innovationstakt, hög produktkvalitet, hög leveranssäkerhet och lyhördhet för kundernas  

behov och önskemål bidrar i hög grad till marknadsledarskapet. Mer än 90 % av 

Silvanderssons produktion går på export och till mer än 47 länder. Företagets viktigaste  

kunder är för närvarande bönder, yrkesodlare, industrin och konsumenter med hus, trädgård  

och stall. Silvandersson är en ledande leverantör av professionell skadedjurskontroll.
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   – Flugkontroll  InOut Roller
Smart komposterbart flugpapper på rulle! designat patenterat 
3d-mönster med fluorescerande färg som snabbt drar till sig 
flugor. Både för in- och utomhusbruk. Används med fördel i 
uterum, på terrasser eller altaner. rivs av i mindre bitar eller 
dras ut som en gardin. Flexibel och anpassningsbar.
Innehåll: 1 st. (12) • Art.nr: 6015-460 • EAN: 7313740001347

   – Flugkontroll  Tower
en luktfri och långtidsverkande flugfälla för hemmet. designat 
med ett patenterat 3d-mönster med fluorescerande färg som 
snabbt drar till sig flugor utan att förgifta omgivningen. Kan 
hängas, ställas eller läggas på valfri yta.
Innehåll: 2 st. (6) • Art.nr: 6142-427 • EAN: 7313740001484

   – Insektskontroll  Overall
en luktfri och långtidsverkande limfälla för att lokalisera och 
indikera förekomst utav klädesmal (tineola bisselliella) som 
angriper textilier. Innehåller ett feromon som lockar till sig malen 
som sedan fastnar på den limbelagda ytan.
Innehåll: 2 st. (12) • Art.nr: 6541-000 • EAN: 7313740001545

   – Insektskontroll  Secure
Lättplacerad, luktfri och långtidsverkande limfälla. Lokaliserar 
och indikerar förekomst av livsmedelsmal (Plodia/ephestia),  
som angriper torra spannmålsprodukter. Fällan innehåller ett 
feromon som lockar till sig malen som fastnar på den 
limbelagda ytan.
Innehåll: 2 st. (12) • Art.nr: 6540-000 • EAN: 7313740001514

   – Insektskontroll  Flexi
en vattenavvisande, vädertålig och justerbar limfälla som skyddar 
fruktträd och prydnadsväxter mot skadedjur som exempelvis 
frostfjärilar och myror. Placeras runt trädets stam och skapar en 
barriär som hindrar insekter från att krypa upp i träden.
Innehåll: 5 m limrulle • 2x2,5 m skumgummi, fästband (10) 
Art.nr: 6518-364 • EAN: 7313740001453

   – Insektskontroll  Floral
miljövänlig och luktfri fälla som fångar irriterande blomflugor och andra insekter  
vid krukväxterna. med långtidsverkande lim och diskret design som effektivt attraherar 
flugor 24 timmar om dygnet.
Innehåll: 12 st. + 6 supports (16) • Art.nr: 5571-4342 • EAN: 7313745571012

   – Flugkontroll  Window Clear
miljövänlig flugfälla som ger en trivsam miljö fri från irriterande flugor. med luktfritt  
och långtidsverkande lim, som fångar flugor, diskret och tyst. Attraherar flugor 
effektivt 24 timmar om dygnet. diskret transparent design. Placeras i nederkanten  
av fönstret.
Innehåll: 10 st. (12) • Art.nr: 5254-9451 • EAN: 7313745254014

   – Flugkontroll  Spiral
Luktfri och miljövänlig flugfälla för hemmet, i form av en spiral. det långtidsverkande 
limmet fångar flugor och andra insekter, diskret och tyst. Verksam dag som natt.  
Spiral är en riktig klassiker i sortimentet!
Innehåll: 6 st. (12) • Art.nr: 5651-6142 • EAN: 7313745651011
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Miljövänligt utan gift 
Home & Garden Line är ett brett sortiment av uppfinningsrika och 

effektiva produkter som skapar en miljö fri från insekter. Genomgående  
för sortimentet är att produkterna i sin funktion är giftfria. Vi använder ett svenskt 
högkvalitativt lim och andra smarta metoder för att få kontroll över situationen.

En fälla för varje tillfälle
Varumärket Silvalure består av ett 20-tal svenska produkter testade i Silvanderssons skadeinsekts- 
och skadedjurslaboratorium. Varje produkt har unika egenskaper anpassade för en viss  
insekt/skadedjur, situation eller ett utrymme såväl inomhus som utomhus. Genom vår forskning  
vet vi vad som attraherar olika insekter och skadedjur. Därför har varje produkt utformats efter  
den färg, form eller konstruktion som mest lockar till sig en specifik typ av skadedjur. Alla våra  
produkter är långtidsverkande dygnet runt och används framgångsrikt över hela världen.

Ökat behov av miljövänlig skadeinsekts- och skadedjurskontroll
Den globala uppvärmningen med snabba väderomslag blir allt vanligare. Media rapporterar allt 
oftare om ökade problem med insekter och andra skadedjur runt om i världen. Därför utvecklar 
Silvandersson varje år nya produkter som möter olika utmaningar och problem.

Silvalure® System – det bästa limsystemet, 24 timmar om dygnet
Silvarlure® System är marknadens mest effektiva, funktionella och utprovade  
limsystem. Papper och lim är anpassade efter insektstyp, temperatur, hållbarhet,  
UV-ljus, fukt, lagring mm. Allt för att ge en perfekt produkt och en insektfri miljö.  
Vårt långtidsverkande och miljövänliga lim finns på våra produkter för Insekts- 
kontroll och Flugkontroll. Limmet har ett eget högkvalitativt patenterat recept.

Fler miljövänliga metoder
Silvandersson använder sig också av andra miljövänliga metoder som att attrahera  
insekter med feromoner eller UV-ljus mfl. 
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Från 1 till 64 miljoner
1 fluga lägger 400 ägg, som efter drygt  
1 månad blir 400 vuxna flugor.  
På 3 månader blir den potentiella  
tillväxten 64 miljoner vuxna flugor.  
Så det gäller att sätta ut fällor i tid!
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   – Flugkontroll  Outdoor 
 
miljövänlig flugkontroll att använda utomhus. häng upp på terrass/balkong eller i 
närheten av dörr/fönster. Skapar en effektiv barriär som hindrar flugor att komma  
in i hemmet. 
Innehåll: 1 st. (10) • Art.nr: 6046-487 • EAN: 7313740031702

   – Insektskontroll  Greenhouse
För effektiv registrering och bekämpning av skadeinsekter som exempelvis vita flygare, 
flygande bladlöss och trips i växthus och drivbänk. det långtidsverkande limarket 
attraherar och fångar skadeinsekter 24 timmar om dygnet.
Innehåll: 8 st. (12) • Art.nr: 6051-898 • EAN: 7313740060511

   – Insektskontroll  Cockroach
miljövänlig och effektiv kackerlackskontroll. Kackerlackorna lockas till fällan och fastnar 
där. Placeras på ett varmt och torrt ställe. effektiv 6-8 veckor.
Innehåll: 3 st. (12) • Art.nr: 6493-7335 • EAN: 7313740000999

   – Fästingkontroll  Tick Lasso
Patenterad fästingborttagare med 10 års garanti. tick Lasso används för att ta bort 
fästingar och andra insekter som bitit sig fast i huden.
Innehåll: 1 st. (12) • Art. nr: 6432-000 • EAN: 7313740000227

   – snigelkontroll  Final
effektiv och miljövänlig snigelfälla – utan flyktvägar. gräv ner i trädgården och fyll 
burken till hälften med öl. återanvändbar fälla som fungerar dygnet runt.  
När fällan är full – töm och häll på öl igen. 
Innehåll: 1 st. (14) • Art.nr: 6127-9356 • EAN: 7313746127010

   – Getingkontroll  Country
miljövänlig fälla som effektivt och säkert fångar getingar. ger en trivsam inom- och 
utomhusmiljö fri från getingar. Aktiveras med saft eller annan söt dryck. Verksam  
dygnet runt. Perfekt att återanvända.
Innehåll: 1 st. (14) • Art.nr: 6126-9313 • EAN: 7313746126013

   – Insektskontroll  Mosquito XL
mosquito XL myggfälla har en räckvidd på 400 m2. den eliminerar myggor och 
andra bitande insekter miljövänligt och effektivt, utan att lockmedel behöver tillföras. 
Fällan lockar till sig myggor med ultraviolett ljus, värme samt kontrasterande färger. 
en kraftfull vakumfläkt drar till sig myggorna och suger ned dem i en uppsamlingspåse, 
där de torkar ut och dör. mosquito XL används både utom- och inomhus. 220–240 V 
Innehåll: 1 fälla, 2 extra UV-lysrör, 1 extra uppsamlingspåse (1) • Art.nr: 6490-000  
EAN: 7313740000975

   – Insektskontroll  Pheromonic Apple
Skyddar äppleträden mot rönnbärsmal (Argyresthia conjugella). Fällan fångar 
rönnbärsmal, vars larver angriper äpplena. gummitoppar med feromon avger en 
doft vilken lockar hanar som kommer för att para sig. de fastnar då i limfällan. 
Proffskvalitet.
Innehåll: 1 fälla, 2 limark och 2 feromontoppar (6) • Art.nr: 6440-9358 • EAN: 7313740000203

   – Insektskontroll  Pheromonic Apple & Pear
Skyddar mot äpplevecklare (cydia pomonella), vars larver angriper äpplen och 
päron. Fångar insekterna genom ett lockmedel vilket attraherar hanarna som därmed 
fastnar i limfällan. Proffskvalitet.
Innehåll: 1 fälla, 2 limark och 2 feromontoppar (6) • Art.nr: 6439-9357 • EAN: 7313740000210

   – Insektskontroll  Pheromonic Plum
Fångar plommonvecklare (cydia funebrana), vars larver angriper plommon. 
gummitoppar med feromon avger en doft vilken lockar hanarna som sedan fastnar 
på limarket. Proffskvalitet.
Innehåll: 1 fälla, 2 limark och 2 feromontoppar (6) • Art.nr: 6441-9359 • EAN: 7313740000197
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   – Gnagarkontroll  MouseSnap
en lättanvänd slagfälla att fånga husmöss med. Fällan har en extra 
funktion med en gul bricka som är förbehandlad med en ”doft” för 
att locka till sig möss. Fällan fungerar alltså utan ost-bete.  
Innehåll: 2 st. (36) • Art.nr: 7105-9394 • EAN: 7313747105017

   – Gnagarkontroll  RatSnap
en motsvarande slagfälla att fånga råttor med. Fällan har en extra 
funktion med en gul bricka som är förbehandlad med en ”doft” för 
att locka till sig råttor. För extra effekt kan man komplettera med en 
bit ost eller rökt korv. 
Innehåll: 1 st. (12) •  Art.nr: 7110-9393 • EAN: 7313747110011

   – Gnagarkontroll  Power MouseSnap
extra kraftfull och mycket effektiv musfälla, som är enkel att ladda, 
och hygienisk att tömma. 
Innehåll: 2 st. (6) • Art.nr: 7129-000 • EAN: 7313740000654

   – Gnagarkontroll  Power RatSnap
extra kraftfull och mycket effektiv råttfälla, som är enkel att ladda, 
och hygienisk att tömma. 
Innehåll: 1 st. (6) • Art.nr: 7128-000 • EAN: 7313740000753

   – Gnagarkontroll  Safe MouseBox
Safe mouseBox är en smart musfälla där själva fällan placerats i en 
transparent plastbox med två ingångar för musen. den öppnas med 
nyckel och den är enkel att tömma. Säker för barn, hundar och katter.
Innehåll: 1 st. (16) • Art.nr: 7138-701 • EAN: 7313740000890

   – Gnagarkontroll  3 in 1
3 in 1 är en mekaniska musfälla som är lätt att ladda och enkel att 
använda. Fällan är designad med tre ingångar vilket möjliggör 
fångst utav tre möss per laddning. endast ett bete behövs och betas 
lämpligast med jordnötssmör.
Innehåll: 1 st. (6) • Art.nr: 7144-000 • EAN: 7313740001613

   – Gnagarkontroll  Duo Repeller
elektrisk mus- och råttskrämmare med två separata enheter. Fällan 
avger ett ultraljud som gör att oönskade gnagare ogärna vistas eller 
stannar där. Varje enhet täcker ett utrymme upp till 40 m2. Används 
aldrig i närheten av tamgnagare. 220-240V.
Innehåll: 2 enheter/fpk. Räckvidd: 40 m2/enhet (6) • Art.nr: 7133-000  
EAN: 7313740001262 

   – Gnagarkontroll  Triple Repeller
elektrisk mus- och råttskrämmare med tre seperata enheter, som var 
och en täcker upp till 40 m2. Använd aldrig triple repeller i närheten 
av tamgnagare.
Innehåll: 3 enheter/fpk. Räckvidd: 40 m2/enhet (6) • Art.nr: 7134-9395  
EAN: 7313747134017

   – Gnagarkontroll  ShockBox
Snabb, säker och effektiv elektronisk musfälla. Fungerar genom en 
elektrisk chock. ofarlig för människor och husdjur. Fällan töms utan 
att fångsten vidrörs. Batteridriven.
Innehåll: 1 st. (6) • Art.nr: 7137-000 • EAN: 7313740000678

   – Gnagarkontroll  Mole Repeller
ett miljövänligt och effektivt sätt att hålla trädgården fri från sork och 
mullvad med hjälp av ljud. täcker och skyddar en normalstor 
trädgård. Batteridriven.
Innehåll: 1 st. (6) • Art.nr: 6433-000 • EAN: 7313740000234
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Gnagare, som möss, råttor, sork och mullvad är aldrig välkomna besökare i våra 
hem och trädgårdar. Ändå har möss och råttor en tendens att flytta in i 

våra hem på sensommar och höst, och i trädgården är de alltid ett 
irritationsmoment. Att lägga ut gift medför risker för både barn och 

husdjur. Därför är Silvanderssons fällor snälla både mot dem som 
bor i huset och miljön.

Gnagarkontroll – för en mus- och råttfri miljö
Rodent Control Home & Garden Line består av tio produkter. Tre av fällorna är elektriska och 
skrämmer bort gnagare med ultraljud. En fälla eliminerar möss med en elektrisk chock. Designen  
på fällorna är gjord så att de enkelt smälter in i hemmiljön. Fyra fällor är av mer traditionell typ,  
så kallade slagfällor. Dessa är extra effektiva eftersom de har en robust och slagkraftig mekanik.  
Safe MouseBox är också en slagfälla där själva fällan skyddas av en transparent plastbox. 
Detta gör den extra säker där barn, hundar och katter vistas. Nytt för i år är musfällan  
3 in 1, med tre ingångshål och ett bete för lätt användning.

Så fungerar ultraljud
Ultraljud verkar i ett frekvensområde som är så högt att människan inte hör det. 
Normalt hör människan ljudvågor inom området 20–20000 svängningar per 
sekund eller Hertz. Hund och katt hör upp till 27000 svängningar per sekund. 

Ultraljud har frekvenser över 20000 Hertz, förkortat 20 kHz. 
 

Våra ultraljud-fällor sveper i ett frekvensområde på 32–62 kHz, väl över det    
område som uppfattas av människan och husdjur som katt, hund, fåglar och fiskar.   
Frekvensen varierar hela tiden – så att mössen och råttorna ej vänjer sig vid ljudet.  
 
Gnagare kommer däremot att finna ljud i detta frekvensområde som obehagligt och  
kommer att undvika det om möjligt.

Placering av elektroniska fällor
Även om höga frekvenser kallas för ljud, sprids en ultraljudsvåg mer som ljus än som ljud.  
Musik från en stereo kan t.ex. fylla hela huset och med tillräcklig volym kan det höras genom 
stängda dörrar. Ultraljud kan emellertid inte gå igenom fast material och kommer inte att verka mer 
än i det rum där fällan finns placerad. Ultraljud reflekteras av hårda ytor och absorberas av mjuka 
ytor. I ett rum med mestadels hårda ytor, som ett kök, kommer ultraljudet att studsa omkring och ge 
ett effektivare skydd än i ett rum med mestadels mjuka ytor, som ett sovrum.

Gnagarkontroll – för en sork- & mullvadsfri miljö
Mole Repeller är ett miljövänligt och effektivt sätt att hålla trädgården fri från sork och 
mullvad. Både sork och mullvad har dålig syn. Detta har naturen kompenserat med god 
hörsel och stor känslighet för vibrationer i marken. Mole Repeller utnyttjar detta genom  
att avge ett resonansljud på 300 Hz i 15 sekunders intervaller. Ljudet irriterar, skrämmer och driver 
bort gnagarna inom en cirkulär yta med 36 m i diameter, eller 1000 m2 – dvs en normal trädgård.
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