ARTIK
GÜVERCİN
GELMEZ GARANTİLİ!

SORUN
Güvercin pisliği göze hoş gelmez, sağlığa zararlıdır ve bina yapı malzemesini tahriş eder!

Binanız
güvercinlerin istilasından dolayı
I
kirli
v veya tehlikede mi?

„Sizi

"

- -Nopaloman'ınız

yaparım!“

ÇÖZÜM
nopaloma güvercinlerin tünemesini etkin ve kalıcı şekilde önler!

Çatı başlıkları ve bacalar
Çatı ve duvar çıkıntıları
Yağmur olukları ve boruları

Fotovoltaik sistemleri
Paratoner sistemleri
Panjurlar
Pergüleler ve çitler

Aydınlatma

Pervazlar ve balkonlar

Güvercinler nopaloma uygulanmış yüzeyler ile temas etmekten kaçınır, bu
yüzeylere artık konmaz ve hemen tekrar terk ederler. Küme halinde hareket
etme sayesinde bu yerler kalıcı olarak "güvercinsiz kalır". nopaloma şeffaftır,
neredeyse hiç görülemez ve binaların görsel görüntüsüne olumsuz etki etmez.

KOLAY UYGULAMA
Delmek yok, vidalamak yok, yapıştırmak yok.

nopaloma kartuşları piyasada bulunan kartuş tabancaları ile kullanılabilir. İşlem
yapılacak zemin iyice temizlenmelidir ve çözünmüş kirlerden arındırılmalıdır.
Zemin yağdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır.

60 mm
60 mm
30 mm

Uygulama örneği

nopaloma kuş türüne bağlı olarak 3-12 mm'lik şeritler Ø halinde uygulanmalıdır.
Yüzeylerde ilk şerit ön kenardan 2 – 3 cm'den daha uzakta tatbik edilmemelidir ve
şeritler arasındaki mesafe 6 cm'den daha fazla olmamalıdır.
Su tutmayan yüzeylerde şeritlerde yeterince boşluklar öngörülmelidir veya suyun
akarak tahliye olmasını mümkün hale getirmek için şeritler çapraz tatbik
edilmelidir. (Bunun için www.nopaloma.eu adresindeki kullanım uyarılarımıza da
bakın)
Şerit çapına bağlı olarak bir kartuş maks. 16 m uzunluğa kadar yeterlidir.

BENZERSİZ
nopaloma size profesyonel, kolay ve kalıcı bir çözüm sunar.

DÜN

Uygulama örneği

Binaları ve ön cepheleri çirkin gösteren teller ve çubuklar gibi standart
savunma sistemleri geçmişte kaldı! Aynı şekilde bu sistemlerden
kaynaklanan insan ve hayvan için yaralanma tehlikesi de ortadan kalkar.

BUGÜN

Uygulama örneği

nopaloma benzersiz şekilde kolay ve etkindir. Bir kere uygulama ile nopaloma
kalıcı ve daima güvenilir kalır (içeride ve dışarıda). nopaloma ön bilgi olmadan
uygulanabilir, uygulaması güvenlidir ve hemen etkilidir. Bu arada nopaloma
standart savunma sistemlerine göre çok daha uygundur.

NOPALOMA
Benzersiz, kolay ve etkili.

Güvercinlerin ve diğer kuşların tünemesini etkin şekilde önler!

 Her yüzey şekline uyar

 Kalıcı ve güvenilir etki gösterir

 Çok amaçlı olarak kullanılabilir - hemen

 Neredeyse sınırsız depolanabilir

etkilidir

 Göze çarpmaz, neredeyse hiç görülemez
 Tüm yüzeyler üzerine uygulanabilir
 Suya, dona, toza ve ultraviyole ışınlara

 Silikonsuz
 İnsan ve hayvan için zehirsiz
 Standart savunma sistemlerine göre daha
uygun

dayanıklı

www.nopaloma.eu
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