Nooit meer duiven
– Zeker weten!
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andere
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Ihr Gebäude
vonhet
Taubenkot
verunreinigt
gefährdet?

Uw gebouw wordt door duivendrek
verontreinigd of bedreigd?

‘‘Ik maak u
Uw nopalomaman

”!

DE OPLOSSING

nopaloma voorkomt efficiënt en duurzaam de overlast van duiven!

vorsten en schoorstenen
dak- en muuruitsteeksels
regengoten en –pijpen
fotovoltaïsche installaties
Bliksembeveiligingen
vensterbanken
Pergola’s en omheiningen

Verlichting

daklijsten en balkons

Duiven mijden de met nopaloma behandelde oppervlaktes, vliegen niet meer naar die
plekken toe of verlaten ze meteen weer. Door het Vluchtgedrag worden deze duurzaam
“duivenvrij”. nopaloma is transparant, amper zichtbaar en doet geen afbreuk aan de
optische indruk van gebouwen.

EENVOUDIGE TOEPASSING
Geen boren, geen schroeven, geen kleven.

nopaloma -patronen kunnen met de in de handel verkrijgbare uitperspistolen worden
verwerkt. De te behandelen ondergrond goed reinigen en van losse vervuilingen
vrijmaken. Deze moet vet-en stofvrij zijn.

60 mm
60 mm
30 mm

nopaloma wordt aangebracht in strengen van ca. 8 mm doorsnede. Bij grotere oppervlaktes
zou de eerste streng niet verder dan 2 – 3 cm van de voorkant moeten worden aangebracht,
en de afstand tussen de strengen zou niet meer dan 6 cm moeten bedragen. Op waterafvoerende oppervlaktes moet voor voldoende onderbrekingen in de strengen worden
gezorgd of de strengen moeten diagonaal worden aangebracht zodat het water kan afvloeien.
Uit Koker tot on lengte.

ONOVERWINNELIJK

nopaloma bied u een professionele, eenvoudige en duurzame oplossing.

GISTEREN

Gewone beschermingssystemen zoals draden en ijzeren punten, die gebouwen en façades lelijk maken, behoren tot het verleden! Evenals de kans op verwondingen voor
mens en dier met deze systemen.

VANDAAG

nopaloma is buitengewoon eenvoudig en efficiënt. Na het aanbrengen werkt nopaloma
duurzaam en altijd betrouwbaar (binnen én buiten). nopaloma kan zonder voorafgaande
informatie worden verwerkt, zijn toepassing is efficiënt en het werkt meteen. Bovendien
is nopaloma verhoudingsgewijs veel goedkoper dan klassieke beschermingssystemen.

NOPALOMA

Onoverwinnelijk, eenvoudig en efficiënt.

Voorkomt efficiënt de overlast van duiven en andere vogels!

 past zich aan elke oppervlaktevorm aan

 werkt duurzaam en betrouwbaar

 universeel bruikbaar – werkt meteen

 kan bijna onbeperkt worden bewaard

 onopvallend, amper zichtbaar

 zonder silicone

 zit vast op alle oppervlaktes

 niet giftig voor mens en dier

 bestendig tegen water, vorst, stof en UV-straling

 goedkoper dan klassieke beschermingssystemen
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