Už žádné
potíže s holuby!

DAS
PROBLÉM
PROBLEM

Holubí
trus jeist
nevzhledný,
zdravíverunreinigt
škodlivý a ničí
stavební
strukturu nemovitosti
Ihr Gebäude
von Taubenkot
oder
gefährdet?

Je váš objekt znečištěn či
ohrožen holuby?

“nopaloma! - Vyřeší to za Vás!”
- Váš Nopaloman

ŘEŠENÍ

nopaloma je efektivním a trvalým řešením pro odstranění holubů z vaší nemovitosti!

Komíny a hřebeny střech
Výčnělky střech a zdí
Okapy a potrubí
Fotovoltaická zařízení
Hromosvody
Parapety
Pergoly a ploty

Osvětlení

Římsy a balkony

Holubi se plochám ošetřeným aplikační hmotou nopaloma vyhýbají, přestávají na tyto plochy létat
nebo je ihned opouštějí. Díky pravidlům chování hejna jsou tato místa zbavena holubů natrvalo.
Aplikační hmota nopaloma je transparentní, sotva viditelná a nenarušuje optický vzhled staveb.

JEDNODUCHÁ APLIKACE
žádné vrtání, žádné šrouby, žádné lepení

Kartuše nopaloma jsou kompatibilní s obvyklými pistolemi. Aplikují se na předem řádně
očištěný, prachu, volných částic a mastnot zbavený povrch.

60 mm
60 mm
30 mm

nopaloma se nanáší v pásech o průměru 3-12 mm v závislosti na druhu ptactva. U větších
ploch by neměl být první pás vzdálen od předního okraje více než 2-3 cm a vzdálenost mezi
jednotlivými pásy by neměla být větší než 6 cm. U povrchů, které odvádějí vodu, musí být
zachovány dostatečné odstupy jednotlivých pásů nebo musí být pásy nanášeny diagonálně,
aby bylo umožněno odtékání vody (viz návod k použití na www.nopaloma.eu)
Jedna kartuše vystačí dle průměru pásu na max. 16 m délky.

NEPŘEKONATELNÝ

nopaloma zaručuje profesionální aplikaci, jednoduché a trvalé řešení

VČERA

Tradiční ochranné systémy jako dráty a ostny, které působí na budovách a fasádách nevzhledně, patří již minulosti, stejně jako riziko zranění pro lidi a zvířata, které z těchto systémů vyplývá!

DNES

nopaloma představuje jedinečné, jednoduché a efektivní řešení. Již jedno použití aplikační
hmoty nopaloma zajistí trvalý a vždy spolehlivý účinek (na vnitřních i vnějších plochách).
Lze ji aplikovat bez přechozích znalosti, působí se zaručeným a okamžitým účinkem.
Aplikační hmota nopaloma je navíc výrazně výhodnější než tradiční ochranné systémy.

NOPALOMA

Nepřekonatelný, jednoduchý a efektivní

Nopaloma je efektivním a trvalým řešením pro odstranění holubů z vaší nemovitosti!

 Přizpůsobí se každému povrchu

 Působí s trvalým a spolehlivým účinkem

 Univerzální použití - okamžitý efekt

 Skladovatelný na téměř neomezenou dobu

 Nenápadný, sotva viditelný

 Neobsahuje silikon

 Aplikovatelný na veškeré povrchy

 Zdravotně nezávadný pro člověka i zvířata

 Odolný vůči vodě, mrazu, prachu, a UV záření

 Levnější než klasické obranné systémy

www.nopaloma.eu
info@nopaloma.eu
no Paloma International GmbH • Gutbrodstraße 84 • 70193 Stuttgart • Hotline: +49 (0) 711 89466020

