
Účinná pomoc při problémech
nejen s holuby.

Včera: Konvenční obranné systémy, jako
jsou dráty a trn , an y  budo hcáv  a fasá hcád
nevzhledn ,é  jsou věcí minulosti. Stejně tak

r ítsolunim ej iziko poranění lidí a zvířat, které
 énžom e uj  těchto systémů.

Dnes: ,élhcyr ej pots-driB ukvarpířp ínesenan 
jednoduché a efektivní. Jakmile j kevarpířp e
aplikován, žádný žij es kátp ýnij oben buloh 

ú ,ívejboen činek ej  vždy spolehli ýv  (uvnitř i vně).

Birdstop je bezpečný a okamžitě účinný.

Birdstop nabízí profesionální,
jednoduché a trv éla  řešení.

Přizpůsobí se jakémukoliv tvaru
povrch .u   Může být použit univerzáln ,ě
efektiv a ěn  okamžit .ě   Nenápadné,
sotva viditeln .é    Přilne ke všem
povrchů .m   Odolnost proti vodě, mrazu,
prachu a UV záření.  ejugnuF  trvale a
spolehliv .ě    Může být uložen téměř
neomezen .ě    Netoxický pro lidi a
zvířat .a    5 let záruka na produkt
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Holubí trus je nevzhledný, škodlivý pro
zdraví a poškozuje stavební materiály.
Birdstop účinně zabraňuje výskytu holubů!

• 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 holu ib  již na těchto
površích nebudou přistáva .t
Ošetřená místa budou trvale bez holubů.

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

ešutraK  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 m ,m  a vzdálenost
mezi prameny by neměla být větší než 60 mm. 
Povrch, který má být ošetřen, je potřeba vyčistit
a zbavit nečistot. Musí být suchý, bez mastnot
a prachu.

V případě atsím an ecakilpa ,)yhceřts( adov ečet edk ,  
p tiřovtyv abeřtop ej řerušované prameny,  

diagonáln ,kat ě  aby bylo umožněn .íněndovdo o  

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. 

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

Žádné vrtání   - žádné šrouby - kevarpířp 
 pots-dri ešudondej tešánan ezlB     

komerčně dostupnými imelotsip 
.unokils ínešánan an

TRVALE BEZ HOLUBŮ SNADNÉ POUŽITÍ


