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Akcja promocyjna Dbamy o owady stanowi dodatkowe
wsparcie odsprzedaży preparatów VACO, dlatego serdecznie
zachęcamy do informowania swoich Klientów o promocji.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych materiałów promocyjnych
(np. plakaty, wobblery) zgłoś się do nas!

KUP

1

.2022 do
ie od 1.05
in
rm
te
w
aragon.
ACO
rodukty V
achowaj p
p
z
i
e
ł
z
ln
o
9
w
3
o
d
um
2 za minim
31.08.202

2
3

Ę

ZGŁOŚ SI

ODBIERZ

rz na

z formula

poprze
j paragon
u
tr
s
je
re
a
z
dy.pl
amyoowa
stronie db

owadów
Hotel dla
a
m
y
z
tr
o
a stronie
stników
2105 ucze ocji dostępny jest n
co tydzień
m
ro
gulamin p
VACO. Re
podziel się
ów VACO,
wady.pl
o
d
a
o
y
w
o
m
a
la
b
d
d
lu
coretail
aniu Hote
zając @va
Po otrzym ocial media, oznac
ws
zdjęciem
owady.
#dbamyo
c
ją
a
d
o
id

NATURALNIE
NA OWADY
VACO Retail to największy producent ekologicznych środków do ochrony przed owadami.
Znaczna część asortymentu marki oparta jest
na naturalnych, bezpiecznych dla otoczenia
substancjach. Wynika to z naszej dbałości o jak
najmniejszą ilość chemii w produktach oraz troski o środowisko naturalne. Ponadto, produkty
z serii ECO pozwalają spojrzeć na kłopotliwy
i niezręczny temat walki z insektami w inny, lepszy, a przede wszystkim przyjazny dla zielonego
świata sposób.
VACO Retail jako firma rodzinna jest zaangażowana w pomoc rodzinom w walce z owadami.
Tworzymy, informujemy, wspieramy.
Nie tylko odpowiadamy na potrzeby Klientów
dając im gotowe rozwiązania w zakresie walki
z owadami – stwarzamy również warunki,
w których owady mogą wypełniać swoją pożyteczną rolę.

Dlatego zachęcamy do odpowiedzialnego stosowania naszych preparatów – tylko tam, gdzie
jest to niezbędne.
Wiemy, jak ogromne znaczenie mają owady dla
całego ekosystemu.Wiemy, jak są pożyteczne,
ale również jak w różnych obszarach mogą
utrudnić codzienne życie.
W 2021 rozpoczęliśmy kampanię „Dbamy o owady”,
w której rozdaliśmy 1000 Hoteli dla owadów.
W roku 2022 kontynuujemy akcję, mając nadzieję rozdać jeszcze więcej domków dla pożytecznych owadów.
Hotel dla owadów to miejsce, w którym owady
mogą tworzyć gniazda, rozmnażać się, przepoczwarzać oraz zimować. To budka, która
daje owadom schronienie i możliwość budowy
gniazd, a tym samym umożliwia przetrwanie
chłodniejszych miesięcy w
 roku.

Marka VACO poprzez swoje portfolio oraz szerokie działania promocyjne stała się odpowiedzialnym producentem, dla którego natura i ekologia
są ważne.
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Poznaj produkty

Green Garden
Green Garden to produkty stworzone z myślą o ochronie roślin
ogrodowych i upraw, opracowane
dla prawdziwych pasjonatów roślin
ceniących wysoką jakość za rozsądną cenę.

stopniu ingerują w środowisko.
To wszystko po to, aby przyszłe pokolenia mogły cieszyć się naturą
i tym, co ma do zaoferowania najpiękniejszego.

DV214 VACO GREEN GARDEN
Proszek na mrówki

DV218 VACO GREEN GARDEN
Proszek na mrówki 250 g + 10%

DV19 VACO GREEN GARDEN
Lep na muchy w rolce (10m x 25cm)

Gramatura: 60 g
Display: 28 szt.

Gramatura: 275 g
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Ilość: 1 szt.
Sprzedawane na sztuki

DV10 VACO GREEN GARDEN
Żółty lep ogrodowy (24cm x 17cm)

DV11 VACO GREEN GARDEN
Żółty lep doniczkowy (14cm x 7cm)

DV12 VACO GREEN GARDEN
Kleista taśma do drzew (5m)

Ilość: 10 szt.
Display: 12 szt.

Ilość: 10 szt.
Display: 12 szt.

Ilość: 1 szt.
Display: 24 szt.

Produkty Green Garden dają
Naszym priorytetem jest dbałość
Konsumentom rozwiązania, które
o środowisko, dlatego w produktach pomagają w ogrodzie i dotrzymają
linii Green Garden postawiliśmy na
obietnicy „zielonej ochrony”.
komponenty, które w znikomym

Nowość
w ofercie

JAKOŚĆ GWARANTUJE

4

Poznaj skuteczne

ECO produkty
Poza fizyczną ochroną w postaci
moskitiery, warto zaopatrzyć się
w preparaty, które wyeliminują problem komarów oraz innych owadów
w pomieszczeniach. Odpowiednim
wyborem do domu jest wtyczka
do kontaktu (elektrofumigator), lub
patyczki zapachowe. Ekologiczne
produkty na komary z serii Citronella
wydzielają przyjemny, cytrusowy
zapach.
Owady trzymają się z dala od
pomieszczeń, w których wyczuwalna jest rześka woń Citronelli. Jeśli

wolimy produkt, który nie tylko
odstrasza owady, ale także stanowi
ciekawy dodatek do wnętrz, możemy wybrać Bukowe patyczki zapachowe, które wydzielają specjalny
aromat. Bukowe Patyczki zapachowe w komplecie z porcelanowym
flakonem stanowią ciekawy dodatek
do każdego wnętrza.
Kiedy patyczki stracą swoją aromatyczną moc ochronną, możemy
uzupełnić ich zapas, (refill duopack)
i cieszyć się przyjemnym zapachem
oraz pomieszczeniami wolnymi od
owadów.
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PREPARATY EKOLOGICZNE – KLESZCZE, KOMARY, MESZKI
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DV80 ECO Elektro + płyn na komary, meszki
i muszki (Citronella, 60 nocy)
Pojemność: 45 ml
Display: 6 szt.

DV81 ECO Wkład - Płyn do elektro
(Citronella, 60 nocy)
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Pojemność: 45 ml
Display: 12 szt.

YJEMNY
RZ

ZA
PA C H

PA C H

DV82 ECO Patyczki odstraszające komary, muchy
i mole (Citronella)
Ilość w opakowaniu: 3 szt.
Opakowanie zbiorcze: 6 szt.

DV83 ECO Wkład - Patyczki odstraszające komary,
muchy i mole (Citronella) DUOPACK
Ilość w opakowaniu: 6 szt.
Opakowanie zbiorcze: 6 szt.
5

PREPARATY EKOLOGICZNE – DLA DOMU
Dowiedz się, jak złożyć
pułapkę na mrówki!
Obejrzyj film
instruktażowy.

ECO Pułapka na mrówki (do wewnątrz)
• naturalna substancja wabiąca
• produkt bezpieczny dla dzieci
• działa na wszystkie rodzaje mrówek

DV166 ECO Pułapka na mrówki (do wewnątrz)
Ilość w opakowaniu: 2 szt.
Display: 12 szt.

DV1 ECO Pułapka na mole ubraniowe

DV4 ECO Pułapka na mole spożywcze

DV51 ECO Pułapka na mole spożywcze
i ubraniowe (2w1)

Ilość w opakowaniu: 1 szt.
Display: 12 szt.

Ilość w opakowaniu: 2 szt.
Display: 12 szt.

Ilość w opakowaniu: 2 szt.
Display: 12 szt.

Dowiedz się, jak złożyć
pułapkę na rybiki szare
i cukrowe. Obejrzyj film
instruktażowy.

DV7 ECO Anti Tobacco Fast Fresh - neutralizator
zapachów

DV3 ECO Pułapka na prusaki i karaluchy

DV37 ECO Pułapka na rybiki szare i cukrowe

Pojemność: 50 ml
Display: 12 szt.

Ilość w opakowaniu: 2 szt.
Display: 12 szt.

Ilość w opakowaniu: 2 szt.
Display: 12 szt.
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PREPARATY EKOLOGICZNE – DLA DOMU

Nowość
w ofercie

DV23 ECO Pułapka na muszki owocówki
Ilość w opakowaniu: 1 szt.
Display: 10 szt.

Display: 12 szt.

DV196 ECO Wkład – Płyn do pułapki na muszki
owocówki
Ilość w opakowaniu: 3 szt.
Display: 18 szt.

• nowoczesna formuła
• estetyczny wygląd
• nie zawiera insektycydów
• nr 1 na rynku amerykańskim!

DV77 ECO Fly Stick - pułapka na muchy

DV52 ECO Pułapka okienna na muchy (narożna)

Ilość w opakowaniu: 1 szt.
Display: 12 szt.

Ilość w opakowaniu: 2 szt.
Display: 12 szt.

Nowość
w ofercie

DV27 ECO Lep na muchy okrągły

DV32 ECO Lep na muchy (kartonik 4 szt.)

DV172 ECO Packa na muchy MAX (kodowana)

Ilość w opakowaniu: 1 szt.
Display: 100 szt.

Ilość w opakowaniu: 4 szt.
Display: 24 szt.

Ilość: 1 szt.
Display: 30 szt., mix kolorów
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PREPARATY EKOLOGICZNE – DO OGRODU

DV43 ECO Spray na kuny, lisy, nornice,
dziki, krety

DV42 ECO Spray na mszyce

DV45 ECO Spray na gołębie i inne ptaki

DV18 ECO Lep na muchy DUŻY (60cm x 30cm)

Pojemność: 300 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Pojemność: 300 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Pojemność: 300 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Ilość w opakowaniu: 4 szt.
Opakowanie zbiorcze: 5 szt.

DV46 ECO Nawóz odstraszający ślimaki

DV47 ECO Nawóz odstraszający krety

DV24 ECO Pułapka na osy i muszki owocówki
+ płyn

DV15 ECO Płyn do pułapki na osy i muszki
owocówki

Gramatura: 1 kg
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.

Gramatura: 1 kg
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.

Pojemność: 200 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Pojemność: 200 ml
Display: 10 szt.

DV149 ECO Sanitolux - Bioaktywator do
oczyszczalni i szamb w tabletkach
(opakowanie na 32 tygodnie)
Ilość w opakowaniu: 16 szt.
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

DV72 ECO Sanitolux - Bioaktywator do
oczyszczalni i szamb
(opakowanie na 50 tygodni)
Gramatura: 1 kg
Opakowanie zbiorcze: 6 szt.

DV71 ECO Sanitolux - Bioaktywator
do oczyszczalni i szamb
(opakowanie na 10 tygodni)
Gramatura: 200 g
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.
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Jak działa

SKALA MOCY?
NATURALNIE
NA OWADY

2

1

3

4

Zeskanuj QR kod
i dowiedz się więcej
o skali mocy
z artykułu na blogu.

5
Wybierając preparat na komary
i kleszcze najczęściej kierujemy się
ceną i informacjami z przodu etykiety. Ale czy zastanawiamy się, czym
poza tym różnią się repelenty?

By ułatwić naszym Klientom dobór
odpowiednich środków odstraszających, postanowiliśmy umieścić na
nich skalę mocy.
Wybierz świadomie i dostosuj moc
ochrony do swoich potrzeb.
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MOC OCHRONY
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MOC OCHRONY
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+

DV74 VACO1
Spray
2MAX
3 na4komary, kleszcze,
meszki z PANTHENOLEM i DEET 30%
MOC OCHRONY

VACO Płyn MAX na komary i kleszcze
+
• zawiera DEET 30%
1
2
4 5
• wzbogacony o łagodzący panthenol
MOC
OCHRONY
• działa do 8 godzin

3

Pojemność: 100 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

1 2 3

4

+

5

MOC OCHRONY

+

DV73 VACO Spray MAX na komary, kleszcze,
meszki z PANTHENOLEM i DEET 30% (mini)
Pojemność: 50 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

4 5 i kleszcze
DV204 VACO1
Płyn2MAX3na komary
DEET 30%

MOC OCHRONY

Pojemność: 80 ml
Display: 12 szt.

Nowość
w ofercie

DV25 VACO Elektro MAX
+ płyn na komary (60 nocy)

DV205 VACO Elektro MAX + płytki na komary
(do 12 h ochrony)

Pojemność: 45 ml
Display: 6 szt.

Ilość w opakowaniu: 10 szt.
Display: 6 szt.

Nowość
w ofercie

DV26 VACO Wkład do elektro MAX - płyn na
komary (60 nocy)

DV206 VACO Wkład do elektro MAX
- płytki na komary (do 12 h ochrony)

Pojemność: 45 ml
Display: 12 szt.

Ilość w opakowaniu: 10 szt.
Display: 12 szt.
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MOC OCHRONY
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MOC OCHRONY

1 2 3 4

5

+

MOC OCHRONY
DV74 VACO Spray
MAX na komary, kleszcze,
meszki z PANTHENOLEM i DEET 30%

Pojemność: 100 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

DV73 VACO Spray MAX na komary, kleszcze,
meszki z PANTHENOLEM i DEET 30% (mini)

P

Pojemność: 50 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

YJEMNY
RZ

ZA

Innowacyjny aerozol przeznaczony
do odstraszania komarów, kleszczy
i meszek VACO MAX Spray, to produkt cieszący się doskonałą opinią
wśród Klientów.

PA C H

Zapewnia maksymalne działanie
ochronne aż do 8 godzin. Dodatkowym atutem sprayu VACO MAX jest
przyjemny kwiatowy zapach.

Dostępny w dwóch pojemnościach,
Spray posiada wygodny w użyciu
100 ml i 50 ml. Ta kompaktowa wersystem ON/OFF zapobiegający przy- sja zmieści się do każdego plecaka
padkowej aplikacji.
lub kieszeni.
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MOC OCHRONY
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MOC OCHRONY

30 % DEET+

1 2 3 4

5

DV60MOC
VACOOCHRONY
STRONG 30
Spray na kleszcze, komary
i meszki DEET+30%
1 +2Citrodiol4 5

3

MOC OCHRONY

+

Pojemność: 170 ml

1 2 3 4 12
5 szt.
Opakowanie zbiorcze:
MOC OCHRONY

1 2 3 4

5

+

MOC OCHRONY

50 % DEET
DV161 VACO STRONG 50
Płyn na kleszcze, komary
i meszki DEET 50%
+ Geraniol

Pojemność: 80 ml
Display: 12 szt.

VACO STRONG to niezwykle skuteczna seria preparatów na komary,
kleszcze i meszki. Dzięki wysokiej
zawartości substancji czynnej DEET
tworzy silną barierę ochronną przed
ukąszeniami owadów. Działa do
8 godzin po jednokrotnej aplikacji.

W przeciwieństwie do większości
Polecana szczególnie osobom
preparatów opartych o DEET, VACO aktywnym i spędzającym dużo czasu
STRONG posiada przyjemny zapach. na świeżym powietrzu. Niezastąpiony dla wędkarzy, leśniczych, myśliPłyn VACO STRONG to ekstremalna wych, podróżników i osób uprawiaochrona przed kleszczami i komara- jących sport w parkach i lasach.
mi dla najbardziej wymagających.
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DV34 VACO Płyn na komary, kleszcze i meszki
Pojemność: 100 ml
Display: 12 szt.

YJEMNY
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4 5
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DV28 VACO Spray na komary, kleszcze i meszki

+

Pojemność: 100 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

MOC OCHRONY

1 2 3

P

P
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PREPARATY OCHRONY OSOBISTEJ – KLESZCZE, KOMARY, MESZKI
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1 2
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1 2 3
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MOC OCHRONY

+
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MOC OCHRONY

dla dzieci

3+
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MOC OCHRONY

MOC OCHRONY
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TO
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VACO EASY ELECTRO
+ płyn na komary (30 nocy)
• natychmiastowe działanie
• prosty w obsłudze
• bezzapachowy

DV86 VACO Easy Electro
+ płyn na komary (30 nocy)

DV9 ECO Krem łagodzący

DV36 ECO Środek do bezpiecznego usuwania
kleszczy z pęsetą

Pojemność: 30 ml
Display: 12 szt.

Pojemność: 75 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Ilość w opakowaniu: 1 szt.
Display: 6 szt.

FENTIMAX ŻEL, poznaj składniki,
które przynoszą ulgę:
Ekstrakt z rumianku pospolitego – działa
przeciwzapalnie i łagodzi zaczerwienienia
oraz podrażnienia.
Mentol – posiada właściwości chłodzące,
dzięki czemu daje uczucie ukojenia.
Alantoina – łagodzi podrażnienia, zmniejsza
pieczenie i wspomaga regenerację naskórka.
Gliceryna – działa nawilżająco
i regenerująco na skórę.

Nowość
w ofercie
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DV200 VACO FentiMAX Ukąszenia – żel
chłodząco-łagodzący (od 3 roku życia)
Gramatura: 50 g
Display: 6 szt.

PA C H

ZA

dla dzieci

ZA
PA C H

PA C H

dla dzieci

1+

3+

DV35 VACO KIDS Płyn na kleszcze, komary
i meszki dla Dzieci (pump spray)
Pojemność: 80 ml
Display: 12 szt.

YJEMNY
RZ

1 2

3

DV188 VACO KIDS Spray na komary, kleszcze
i meszki dla Dzieci

+

4 5

1 2 3

4

1 2

Pojemność: 100 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

MOC OCHRONY

+

5

5

4 5

Pojemność: 30 ml
Display: 12 szt.

MOC OCHRONY

4

1 2 3

MOC OCHRONY

1 2 3 4

3

DV189 VACO KIDS Elektro + płyn na komary
dla Dzieci (30 nocy)

+

+

5

MOC OCHRONY

+

1 2 3 4

MOC OCHRONY

5

+

MOC OCHRONY

DV33 VACO KIDS Krem łagodzący dla dzieci
(od 1 roku życia)
Pojemność: 75 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Preparat o przyjemnym,
brzoskwiniowym zapachu, na bazie
Ikarydyny 10%, odpowiedni dla
dzieci od 6 miesiąca życia.

Nowość
w ofercie

1 2

3

Ochrona przed:
• komarami i meszkami do 5 h;
• komarami tropikalnymi do 3,5 h;
• kleszczami do 10 h.

+

4 5

MOC OCHRONY

1 2 3

4

+

5

MOC OCHRONY

1 2 3 4

5

YJEMNY
MOCRZOCHRONY

+
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P

PREPARATY OCHRONY OSOBISTEJ – KLESZCZE, KOMARY, MESZKI

ZA
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DV203 VACO Sensitive Płyn na kleszcze, komary
i meszki IKARYDYNA 10% (od 6 miesiąca życia)
Pojemność: 80 ml
Display: 12 szt.
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PREPARATY BIOBÓJCZE – DLA DOMU

Konkretny szkodnik,

konkretne rozwiązanie
ta sama jakość
WYGODNIEJSZE
OPAKOWANIE

DV6 VACO Płyn na owady biegające
Pojemność: 500 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Każdy z płynów dedykowany jest
innemu rodzajowi insektów –
mrówkom, rybikom, pluskwom oraz
karaluchom. Działają skutecznie
już od pierwszej dawki, zwalczając
każdą formę rozwojową danego
owada.

w innym kolorze, dzięki czemu
zestaw efektownie prezentuje się
na półce. Płyny przeznaczone są
zarówno do użytku wewnątrz,
jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Płyny oparte są na Cypermetrynie,
substancji czynnej, która działa na
insekty kontaktowo i żołądkowo,
Pierwsze efekty działania preparatów widoczne są już po 30 minutach dzięki czemu preparat może być
aplikowany na powierzchnie i ścieżod aplikacji. Posiadają poręczne
opakowanie z wygodnym atomize- ki migracji insektów lub bezpośrednio na owada.
rem, który usprawnia aplikację.
Każdy z preparatów wyróżnia się
przyjemnym zapachem oraz butelką

DV165 VACO Płyn na mrówki (wszystkie rodzaje)

DV163 VACO Płyn na pluskwy

DV173 VACO Płyn na karaluchy i prusaki

DV164 VACO Płyn na rybiki szare i cukrowe

Pojemność: 500 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Pojemność: 500 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Pojemność: 500 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Pojemność: 500 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Nowość

Nowość

w ofercie

Nowość

w ofercie

Nowość

w ofercie

w ofercie

DV213 VACO Płyn na mrówki (wszystkie rodzaje)

DV211 VACO Płyn na pluskwy

DV198 VACO Płyn na karaluchy i prusaki

DV212 VACO Płyn na rybiki szare i cukrowe

Pojemność: 250 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Pojemność: 250 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Pojemność: 250 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Pojemność: 250 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.
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Jak skutecznie używać

płytki na owady?
Czy wiesz, że płytka na owady
działa najlepiej ustawiona
w zamkniętym pomieszczeniu?
Wydzielane substancje czynne
osiągają wtedy najwyższe stężenie,
efektywnie zwalczając wszelkie
owady, takie jak: karaluchy, mole,
rybiki, mrówki, pająki, muchy czy
muszki owocówki.
Doskonale sprawdza się w magazynach, garażach, kotłowniach
czy piwnicach - pomieszczeniach

zamkniętych lub lekko wentylowanych. Płytka może być stosowana
również w spiżarni, w której przechowujemy zamkniętą i zabezpieczoną żywność.
Pamiętaj, by przechowywać płytkę
w pomieszczeniu niedostępnym dla
dzieci oraz zwierząt domowych,
a jeśli korzystanie z takiego pomieszczenia jest koniecznie, upewnij się, że zostało ono uprzednio
dobrze przewietrzone.

PREPARATY BIOBÓJCZE – DLA DOMU

DV53 VACO Płytka owadobójcza

DV30 VACO Płytka owadobójcza MAX

Ilość w opakowaniu: 1 szt.
Display: 12 szt.

Ilość w opakowaniu: 1 szt.
Display: 12 szt.

VACO Zawieszka na mole w żelu (Lavender)
• zapach lawendy
• działa przez 3 miesiące
• do zastosowania w garderobach, szafach,
szufladach

DV48 VACO Proszek na pluskwy, pająki, prusaki,
karaluchy i inne owady biegające
Gramatura: 100 g
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.

DV84 VACO Zawieszka na mole w żelu
(Lavender)
Ilość w opakowaniu: 2 szt.
Display: 12 szt.
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P

YJEMNY
RZ

ZA

P

PREPARATY BIOBÓJCZE – DLA DOMU
YJEMNY
RZ

ZA
PA C H

PA C H

VACO Spray na muchy MAX
• gwarancja skutecznego działania
• przyjemny cytrusowy zapach
• bez plam oraz zacieków

DV44 VACO Spray na muchy MAX

P

Nowość

YJEMNY
RZ

ZA

w ofercie

P

Pojemność: 300 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

YJEMNY
RZ

ZA
PA C H

PA C H

VACO Spray na owady latające
i biegające MAX
• ekspresowe działanie
• działa na różne gatunki owadów
• zabezpiecza pomieszczenia przed
insektami

DV207 VACO Spray na owady biegające
i latające MAX

P

Nowość

YJEMNY
RZ

ZA

P

Pojemność: 300 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

ZA
PA C H

w ofercie

VACO Spray na pająki MAX
• natychmiastowe działanie
• skutecznie zabezpiecza pomieszczenia
przed pająkami
• chroni przed powstawaniem pajęczyn

DV209 VACO Spray na pająki MAX
Pojemność: 300 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.
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YJEMNY
RZ

PA C H

PREPARATY BIOBÓJCZE – DO OGRODU

VACO Strażak na osy i szerszenie MAX
• do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
• niszczy całe gniazda
• bezpieczny w użyciu – zasięg do 5,5 m

walcz z osami
jak strażak

DV78 VACO Strażak na osy i szerszenie MAX
Pojemność: 400 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

ochrona przed
mrówkami
Nowość
w ofercie

Nowość
w ofercie

DV168 VACO Proszek na mrówki MAX
Gramatura: 1 kg
Opakowanie zbiorcze: 6 szt.

DV167 VACO Proszek na mrówki MAX
Gramatura: 500 g
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

DV40 VACO Proszek na mrówki MAX
Gramatura: 250 g
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

DV16 VACO Proszek na mrówki MAX
Gramatura: 100 g
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.

VACO Spirale na komary MAX
• nie łamią się
• nie brudzą rąk
• chronią przed komarami do 9 godzin
• w zestawie metalowa podstawka

zaproś przyjaciół, nie komary

MAXymalna ochrona

DV76 VACO Spirale na komary MAX
Ilość w opakowaniu: 6 szt.
Display: 12 szt.
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SUPER
JAKOŚĆ
ZAWSZE
W SUPER
CENIE

Kompleksowa ochrona
przed gryzoniami

Marka VACO, od lat kojarzona z kompleksową
ochroną w zakresie zwalczania szkodników oraz
zarządzaniu ryzykiem sanitarnym obiektów,
ma ogromną przyjemność przedstawić
kompleksową ofertę na gryzonie – VACO
PROFESSIONAL.

Rekomendowane przez:

Naszym głównym celem było stworzenie
produktów, które pomogą zwalczyć gryzonie
w Twoim otoczeniu.

VACO PROFESSIONAL zostało dostosowane do
potrzeb zarówno Klientów indywidualnych, jak
również profesjonalistów.
Zapewniamy, że linia produktów VACO PROFESSIONAL jest w pełni dostosowana do obecnych
wymogów legislacyjnych i spełnia wszystkie
kryteria bezpieczeństwa.

Granulat na myszy i szczury
• zawiera substancję czynną o działaniu przeciwzakrzepowym – Bromadiolon
• zawiera substancję o gorzkim smaku Bitrex (Benzoesan Denatonium), która zapobiega
przypadkowemu spożyciu przez dzieci
• zawiera substancje wabiące i mumifikujące, działa po 48 h
• może być stosowany wewnątrz i wokół budynków: przemysłowych (magazynów, ładowni statków),
gospodarczych, użyteczności publicznej, mieszkalnych, piwnic, garaży, spiżarni i ogrodów itp.
• posiada pozytywną opinię Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Żywności do zastosowania na
polach uprawnych oraz innych terenach otwartych

Polski
Instytut
Bezpieczeństwa
Żywności

50 ppm

50 ppm

50 ppm

50 ppm

5 901821 959285

5 901821 959292

5 901821 959308

DV138 VACO PROFESSIONAL Granulat na myszy
i szczury (słoik)

DV144 VACO PROFESSIONAL Granulat na myszy
i szczury (wiadro)

DV145 VACO PROFESSIONAL Granulat na myszy
i szczury (wiadro)

DV146 VACO PROFESSIONAL Granulat na myszy
i szczury (wiadro)

Gramatura: 1 kg
Opakowanie zbiorcze: 6 szt.

Gramatura: 3 kg
Sprzedawane na sztuki

Gramatura: 5 kg
Sprzedawane na sztuki

Gramatura: 10 kg
Sprzedawane na sztuki

5 901821 959162

SUPER
JAKOŚĆ

50 ppm BROMADIOLON

25 ppm BRODIFACUM

ZAWSZE
W SUPER
CENIE

Pasta na myszy i szczury
• zawiera substancję o gorzkim smaku Bitrex, która zapobiega
przypadkowemu spożyciu produktu przez dzieci
• zawiera substancje wabiące i odpowiadające za mumifikację
• do stosowania wewnątrz i wokół budynków w celu ochrony zdrowia
ludzi, zwierząt oraz ochrony produktów i materiałów
• działa po 48 h

5 907596 406986

5 901821 959148

DV69 VACO PROFESSIONAL Pasta na myszy
i szczury (kartonik)

DV136 VACO PROFESSIONAL Pasta na myszy
i szczury (kartonik)

Gramatura: 1 kg
Opakowanie zbiorcze: 6 szt.

Gramatura: 150 g
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.
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Nowość

Ziarno na myszy i szczury

w ofercie

• zawiera substancję czynną o działaniu przeciwzakrzepowym
– Bromadiolon, działa po 48 h
• zawiera substancję o gorzkim smaku Bitrex (Benzoesan Denatonium), która
zapobiega przypadkowemu spożyciu przez dzieci
• zawiera wabiące atraktanty, które zwabiają gryzonia do pułapki przyspieszając proces deratyzacji
• do stosowania wewnątrz i wokół budynków: przemysłowych (magazynów,
ładowni statków), gospodarczych, użyteczności publicznej, mieszkalnych,
piwnic, garaży, spiżarni i ogrodów itp.

Polski
Instytut
Bezpieczeństwa
Żywności

• posiada pozytywną opinię Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Żywności
do zastosowania na polach uprawnych oraz innych terenach otwartych

DV201 VACO PROFESSIONAL Ziarno na myszy
i szczury (worek)
Gramatura: 10 kg
Sprzedawane na sztuki

50 ppm

5 901821 959179

50 ppm

5 901821 959254

50 ppm

5 901821 959278

50 ppm

5 901821 959247

DV139 VACO PROFESSIONAL Ziarno na myszy
i szczury (słoik)

DV141 VACO PROFESSIONAL Ziarno na myszy
i szczury (wiadro)

DV143 VACO PROFESSIONAL Ziarno na myszy
i szczury (wiadro)

DV142 VACO PROFESSIONAL Ziarno na myszy
i szczury (wiadro)

Gramatura: 1 kg
Opakowanie zbiorcze: 6 szt.

Gramatura: 3 kg
Sprzedawane na sztuki

Gramatura: 5 kg
Sprzedawane na sztuki

Gramatura: 10 kg
Sprzedawane na sztuki

AKCESORIA
DO DERATYZACJI
Karmnik - Stacja deratyzacyjna na małe i duże gryzonie
Mała i duża stacja VACO to dyskretny sposób na zabezpieczenie przed
infestacją gryzoni w warunkach domowych.
• kompaktowa, wytrzymała konstrukcja sprawia, że gryzonie nie
wyczuwają zagrożenia
• idealna jako zabezpieczenie domów, piwnic itp.
• zamknięcie na klucz zabezpiecza przed przypadkowym kontaktem
dzieci i zwierzęt domowych
• prosta w obsłudze, łatwa w utrzymaniu czystości
• do różnych typów zanęt: past, granulatów lub kostek
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5 907596 406665

5 907596 406641

DV20 VACO PROFESSIONAL Karmnik - Stacja
deratyzacyjna na małe gryzonie (myszy)

DV21 VACO PROFESSIONAL Karmnik - Stacja
deratyzacyjna na gryzonie (myszy, szczury)

Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Opakowanie zbiorcze: 6 szt.

AKCESORIA
DO DERATYZACJI
RatBook - Lep na myszy i szczury
Niezwykle skuteczna pułapka klejowa w kształcie „książki” to gotowy
produkt przeznaczony do zwalczania myszy i szczurów. Pułapka może
być stosowana w miejscach, gdzie występuje ograniczona możliwość
zastosowania typowych pułapek gryzoniobójczych.
• potwierdzona skuteczność w zwalczaniu myszy i szczurów
• pułapka nie jest toksyczna, nie zawiera trucizn i jest przyjazna dla
środowiska
• duża powierzchnia klejowa
• zawiera atraktant wabiący
• możliwość złożenia w tunel

5 901821 958530

5 901821 959605

DV99 VACO PROFESSIONAL RatBook - Lep
na myszy i szczury z wabikiem

DV174 VACO PROFESSIONAL MouseBook - Lep
na myszy z wabikiem

Display: 25 szt.

Display: 12 szt.

AKCESORIA
DO DERATYZACJI
Pułapka żywołowna - profesjonalna stacja
do odławiania gryzoni
Pułapka żywołowna z szybką z plexi do chwytania myszy ze specjalnie
opracowanym mechanizmem zapadkowym pozwalającym
na chwytanie większej ilości gryzoni bez konieczności ingerencji
człowieka.
• solidna stalowa konstrukcja skuteczna w działaniu
• pułapka nie krzywdzi złapanych gryzoni, pozwala na wypuszczenie
gryzoni na zewnątrz

Nowość

5 901821 957991

DV39 VACO PROFESSIONAL Pułapka żywołowna
- profesjonalna stacja do odławiania gryzoni

DV98 VACO PROFESSIONAL Pułapka żywołowna
wąska - profesjonalna stacja do odławiania
myszy

Opakowanie zbiorcze: 6 szt.

Opakowanie zbiorcze: 6 szt.

Nowość

w ofercie

Nowość

w ofercie

w ofercie

Potrzebujesz
większej
gramatury?
napisz lub zadzwoń
przygotujemy ofertę specjalnie
dla Ciebie

DV221 VACO PROFESSIONAL Karmnik - Stacja
deratyzacyjna narożna na małe gryzonie (myszy)

DV222 VACO PROFESSIONAL Pułapka żywołowna
- plastikowa stacja do odławiania gryzoni

DV223 VACO PROFESSIONAL Mouse&Insect Box Pułapka na myszy i insekty

Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Opakowanie zbiorcze: 6 szt.
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KALENDARIUM WYSTĘPOWANIA SZKODNIKÓW

MOLE

PRUSAKI

KARALUCHY

ZIEMIÓRKI

PLUSKWY

RYBIKI

PAJĄKI

KUNY

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

mała
aktywność
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duża
aktywność

aktywność
zależna
od pogody

MYSZY

SZCZURY

KOMARY

KLESZCZE

MRÓWKI

MUCHY

MUSZKI
OWOCÓWKI

OSY

ŚLIMAKI

KRETY

MSZYCE

GOŁĘBIE

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Tradycyjne
rozwiązania

i ekologiczna
alternatywa

Zakup preparatu na owady zazwyczaj wiąże
się z potrzebą rozwiązania problemu obecności danego szkodnika w naszym otoczeniu.

Dzięki kalendarzowi występowania owadów,
łatwo przewidzieć szanse na wzmożoną
aktywność konkretnych gatunków tak, by
wyposażyć swój punkt w najpotrzebniejsze preparaty na dany sezon. Tym samym
wychodząc naprzeciw oczekiwaniu Klientów
pragnących pozbyć się insektów ze swoich
domów, mieszkań, piwnic czy ogrodów.

i metody ekologiczne - oparte na działaniu
olejków eterycznych lub feromonów/atraktantów i kleju.

Szerokie portfolio marki VACO oferuje rozwiązania umożliwiające zwalczanie owadów,
zarówno metodami tradycyjnymi, czyli
wykorzystując mieszaniny chemiczne oparte
na biobójczych substancjach czynnych, jak

Wiele gatunków owadów szkodników łatwo
zwalczyć naturalnymi sposobami lub preparatami o działaniu odstraszającym, bez potrzeby
stosowania silnej chemii.

Firma VACO jako odpowiedzialny producent
preparatów biobójczych zachęca do eliminacji owadów skutecznymi, lecz bezpiecznymi
dla środowiska metodami.
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HYGIENE

płyn do dezynfekcji rąk
VACO Hygiene płyn do dezynfekcji rąk PRODUKT BIOBÓJCZY
Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk o właściwościach wirusobójczych.
SPOSÓB UŻYCIA: Utrzymuj skórę dłoni zwilżoną płynem przez cały
czas dezynfekcji. 2 x 3 ml produktu wcierać w dłonie przez 60 sekund.
Substancja czynna w 100 g produktu: etanol 70 g.
Informacje o bezpieczeństwie:

szerokie spektrum działania
przyjemny zapach
krótki czas uzyskania skuteczności biobójczej/ bójczej
gotowy do użycia
nie wymaga wycierania ani spłukiwania wodą
łagodny dla skóry
YJEMNY
RZ



Pozwolenie: nr 8038/20
Nr serii: jest równocześnie datą produkcji
Data ważności: 3 lata od daty produkcji

PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK

Podmiot odpowiedzialny:
VACO RETAIL sp. z o. o.
ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, Polska
tel. +48/ 71 750 73 00 | info@vaco.com.pl
www.vaco-retail.pl | www.zielonaochrona.pl

ochrona i nawilżenie skóry

5 901821 957953

ZA

Potrzebujesz
INNEJ
pojemności?

5 901821 959094

DV70 VACO Hygiene Spray
Płyn do dezynfekcji rąk (pump spray)

DV131 VACO Hygiene Spray
Płyn do dezynfekcji rąk (kanister)

Pojemność: 50 ml
Display: 24 szt.

Pojemność: 100 ml
Display: 12 szt.

Pojemność: 5 l
Paleta: 108 szt.

HYGIENE Plus

2w1 płyn do dezynfekcji rąk
i powierzchni

P

YJEMNY
RZ

ZA
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P

Zalety:
• krótki czas uzyskania skuteczności biobójczej/
bójczej
• przyjemny zapach
• nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni
• szerokie spektrum działania
• gotowy do użycia nie wymaga wycierania
ani spłukiwania wodą
YJEMNY
RZ
• nie pozostawia smug
ZA

PA C H

PA C H

RZ

ZA

PA C H

napisz lub zadzwoń
przygotujemy ofertę specjalnie
dla Ciebie

DV175 VACO Hygiene Spray
Płyn do dezynfekcji rąk (pump spray)

P

•
•
•
•
•
•

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P403+P235
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać
w chłodnym miejscu. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do
odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie
z krajowymi przepisami. PIERWSZA POMOC: w przypadku spożycia: nie
wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Po inhalacji zapewnić dostęp
świeżego powietrza. Skutki uboczne: pary w wysokim stężeniu mogą
wywołać efekt narkotyczny. Długotrwałe stosowanie produktu może
powodować wysuszenie i zaczerwienienie skóry.

NOWOŚĆ

5 901821 959612

Zalety:

P

Preparat na bazie alkoholu etylowego do higienicznej
dezynfekcji rąk. Wykazuje działanie wirusobójcze,
grzybobójcze oraz bakteriobójcze na następujące szczepy
bakterii: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae. Szczególnie
NIEBEZPIECZEŃSTWO
polecany do higienicznego
mycia rąk w zakładach opieki
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy.
zdrowotnej,
żywienia
zbiorowego,
P101 W razie konieczności zasięgnięciaprzedszkolach,
porady lekarza należyszkołach,
pokazać
pojemnik
lub
etykietę.
P102
CHRONIĆ
PRZED DZIEĆMI.
urzędach, dworcach, lotniskach i wszystkich
miejscach, gdzie
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni,
higiena rąk
maiskrzenia,
priorytetowe
znaczenie.
źródeł
otwartego ognia
i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

5 901821 959117
5 901821 959698

DV183 VACO Hygiene PLUS Płyn do dezynfekcji
rąk i powierzchni (trigger)

DV133 VACO Hygiene PLUS Płyn do dezynfekcji
rąk i powierzchni (kanister)

Pojemność: 750 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Pojemność: 5 l
Paleta: 108 szt.

Produkcja kontraktowa
produktów biobójczych
Private Label / Marka własna

Co możemy zaoferować?
Specjalizujemy się w usługowej
produkcji preparatów biobójczych,
które wyróżniają się wysoką
skutecznością, jakością i przyjemnym zapachem.

Dysponujemy licznymi maszynami
produkcyjnymi, które pozwalają na
elastyczne dostosowanie się do
wymagań naszych Klientów i szybką
realizację zamówień.

Wykonujemy niezbędne badania
oraz dopełniamy wszelkich
formalności, bez których produkt
nie może być wprowadzony do
obrotu.

Wskutek stałego rozwoju i rozbudowy zaplecza produkcyjnego naszej
ﬁrmy, możemy zaoferować szeroką
gamę usług kontraktowych.

Tworzone przez nas receptury
uwzględniają potrzeby Konsumentów, a także zmiany zachodzące na
rynku preparatów biobójczych.

Współpraca z nami to możliwość
korzystania z najlepszych surowców
i przebadanych, sprawdzonych
formuł. Dzięki czemu nie ponosisz
dodatkowych kosztów i oszczędzasz czas.

Prosty przejrzysty proces

POMYSŁ

DOKUMENTACJA

REALIZACJA

LOGISTYKA

Zapewniamy
Zakup komponentów
pod produkcję.

Pod Twoją marką
wyprodukujemy:
• repelenty – produkty odstraszające komary, kleszcze
i meszki
• insektycydy zwalczające owady, w postaci: płynu, aerozolu,
proszku, koncentratu
• rodentycydy – produkty na gryzonie w różnej formie
podania: pasty, granulaty, ziarna, kostki
• produkty ekologiczne do walki ze szkodnikami
• kosmetyki

Konfekcjonowanie, etykietowanie,
znakowanie gotowych produktów.
Pełnienie obowiązków
podmiotu odpowiedzialnego.
Opiekę regulacyjną w zakresie produktów
kosmetycznych i biobójczych.
Logistykę i magazynowanie
wyrobów gotowych.

Zainteresowany
współpracą?
Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy
na Twoje pytania.�
markiwlasne@vaco.com.pl
+48 727 003 050
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EKSPOZYCJA 2022

stand szeroki,
wąski, monostand,
a może box na ladę

co wybrać?

Wybór standu to doskonała inwestycja sezonowa przynosząca konkretne zyski. Dodatkowym atutem
standów jest ich uniwersalność

MIX LATO
stand szeroki

OGRODNICY
stand szeroki

MIX LATO
stand wąski

OGRODNICY
stand wąski

i kompaktowość. Ustawienie standu
VACO pozwala na zachowanie
spójnego i atrakcyjnego miejsca
ekspozycji.

nie wiesz co wybrać?
zapytaj o pełną ofertę
mamy standy dla Ciebie

Display na ladę z produktami na
owady to bodziec zakupowy
i rozszerzenie oferty produktów
sezonowych nawet w małym
sklepie.
Standy oraz klik-paki przy kasach
świetnie sprawdzą się zarówno
w miastach, jak również w ośrodkach wczasowych. Wszędzie tam,
gdzie wieczorny wypoczynek

VACO STRONG 50
box na ladę

KLIK-PAKI
krawat przykasowy

MONO STAND
PASTA 1 kg

MONO STAND
GRANULAT 1 kg

na powietrzu przyciąga uciążliwe
insekty.
Wybierz ofertę dostosowaną do
potrzeb Twojego sklepu lub skomponuj własny stand i zyskaj zadowolonych Klientów.

LATO 2022 MIX
box na ladę

LATO 2022 KOMARY, KLESZCZE
box na ladę

LATO 2022 KOMARY, KLESZCZE
box na ladę

WYMIARY STANDÓW I BOXÓW NA LADĘ

wybierz ofertę idealną

dla Twojego sklepu
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RODZAJ STANDU

SZEROKOŚĆ
[ cm ]

GŁĘBOKOŚĆ
[ cm ]

WYSOKOŚĆ
[ cm ]

WYSOKOŚĆ Z TOPEREM
[ cm ]

BOX NA LADĘ

34,5

29,5

25

46

STAND WĄSKI

40

30

155

175

STAND SZEROKI

59

39

155

175

MONO STAND

58

38

111

138

MAPA PODZIAŁU REGIONÓW

Region Północny
Dyrektor regionu:
+48/ 510 013 927

Region Południowy
Dyrektor regionu:
+48/ 510 015 244

OBSŁUGIWANE REGIONY

+48/

727 003 007

ZACHODNIO-POMORSKIE
LUBUSKIE
WIELKOPOLSKIE (część zachodnia)
DOLNOŚLĄSKIE (część zachodnia)

+48/

571 330 435

OPOLSKIE
DOLNOŚLĄSKIE (część północna)

+48/

510 013 927

ŁÓDZKIE
WIELKOPOLSKIE (część północna)
KUJAWSKO-POMORSKIE
POMORSKIE

+48/

MAZOWIECKIE (część północna)
PODLASKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

+48/

510 015 244

ŚLĄSKIE

786 311 457

MAŁOPOLSKIE
PODKARPACKIE
Masz pytanie?
Nie wiesz kogo zapytać?
Zadzwoń, napisz – pomożemy.
ZŁÓŻ Z AMÓWIENIE
logistyka.detal@vaco.com.pl

+48/
+48/

727 003 070

606 816 925

ŚWIĘTOKRZYSKIE
LUBELSKIE
MAZOWIECKIE (część południowa)
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