BEZKONKURENČNÍ ŘEŠENÍ

Birdstop nabízí profesionální,
jednoduché a trvalé řešení.

BIRDSTOP PŮSOBÍ OKAMŽITĚ
Přizpůsobí se jakémukoliv tvaru
povrchu. Může být použit univerzálně,
efektivně a okamžitě. Nenápadné,
sotva viditelné. Přilne ke všem
povrchům. Odolnost proti vodě, mrazu,
prachu a UV záření. Funguje trvale a
spolehlivě. Může být uložen téměř
neomezeně. Netoxický pro lidi a
zvířata. 5 let záruka na produkt

BIRDSTOP

Včera: Konvenční obranné systémy, jako
jsou dráty a trny, na budovách a fasádách
nevzhledné, jsou věcí minulosti. Stejně tak
je minulostí riziko poranění lidí a zvířat, které
je možné u těchto systémů.

BIRDSTOP

Dnes: nanesení přípravku Bird-stop je rychlé,
jednoduché a efektivní. Jakmile je přípravek
aplikován, žádný holub nebo jiný pták se již
neobjeví, účinek je vždy spolehlivý (uvnitř i vně).

Birdstop je bezpečný a okamžitě účinný.

+420602406610
petr@birdstop.cz
www.bird-stop.cz

Účinná pomoc při problémech
nejen s holuby.

TRVALE BEZ HOLUBŮ

SNADNÉ POUŽITÍ

Holubí trus je nevzhledný, škodlivý pro
zdraví a poškozuje stavební materiály.
Birdstop účinně zabraňuje výskytu holubů!

Žádné vrtání - žádné šrouby - přípravek
Bird-stop lze nanášet jednoduše
komerčně dostupnými pistolemi
na nanášení slikonu.

V případě aplikace na místa, kde teče voda (střechy),
je potřeba vytvořit přerušované prameny,
diagonálně tak, aby bylo umožněno odvodnění.

• Hřeben a komíny • žlaby a potrubí • Proﬁly
střech a stěn • Systémy ochrany před bleskem
• Fotovoltaické systémy • Pergoly a ploty •
parapety • Osvětlení • Římsy a balkony
Po použití Birdstop létající holubi již na těchto
površích nebudou přistávat.
Ošetřená místa budou trvale bez holubů.

Kartuše BIRDSTOP je dostačující pro pramen
průměru 8 mm pro cca 6 m v jedné linii. Pro
dobrý účinek by měl být první pramen od přední
části hrany ne dále než 20 - 30 mm, a vzdálenost
mezi prameny by neměla být větší než 60 mm.

Aplikujte BIRDSTOP prameny, potom celý
povrch posypte křemenným pískem (velikost zrna
0,5 mm) — 0,8 mm) nebo se speciálním posypem
vyvinutým pro Birdstop. Výsledek, je to, že malá
zvířata, jako jsou motýli, se nelepí. Je li potřeba
prameny odstranit, lze tak učinit špachtlí.

Povrch, který má být ošetřen, je potřeba vyčistit
a zbavit nečistot. Musí být suchý, bez mastnot
a prachu.

Birdstop je průhledný, sotva viditelný
a po aplikaci posypaný pískem. Ten lze
barvit, je vhodný pro jakoukoliv barvu budovy.

Zbytková přilnavost je malá a snadno odstranitelná
čističem Birdstop. Více informací naleznete v sekci
stahování na www.bird-stop.cz

