NIGDY WIĘCEJ GOŁĘBIGWARANTOWANE !

DAS
PROBLEM
PROBLEM

Odchody
gołębi
szkodliwe dla
zdrowia
oraz uszkadzaja budynki!
Ihr Gebäude
ist sa
vonnieestetyczne,
Taubenkot verunreinigt
oder
gefährdet?

Czy budynek Panstwa jest zagrożony i
zanieczyszczony poprzez plagę gołębi?

“Zadziałam nopalomą!”
-Wasz Nopaloman

ROZWIAZANIE

nopaloma zapobiega efektywnie oraz trwale osiedlaniu się gołębi!

Kalenice i kominy
Dachy oraz występy murów
Rynny i rury
Kolektory słoneczne
Piorunochrony
Parapety okienne
Pergole i ogrodzenia

Oświetlenia

Gzymsy i balkony

Gołębie unikają powierzchni zabezpieczonych preparatem nopaloma, nie przylatują
ponownie do nich lub opuszczają je natychmiast. Ze wzgledu na ich gromadne zachowanie
się, całe grupy tych ptaków unikają zabezpieczonych powierzchni. nopaloma jest
przeźroczysta, niewidoczna i nie wpływa optycznie na wygląd budynków.

PROSTE STOSOWANIE
Bez wiercenia, bez wkręcania, bez klejenia

Kartusze nopaloma można stosować z pistoletami wyciskowymi.
Powierzchnia, na ktorą ma zostać nałożona warstwa preparatu powinna być
dobrze oczyszczona a luźne cząstki zanieczyszczeń usunięte.
Powierzchnia musi być odtłuszczona i odkurzona.

60 mm
60 mm
30 mm

nopaloma powinna być nakładana w pasmach o średnicy ok. 8 mm.
Na powierzchniach pierwsze pasmo powinno być nałożone nie dalej niż 2-3 cm
od krawędzi a odstęp od poszczególnych pasm nie powinien być większy niż 6 cm.
Przy powierzchniach odprowadzających wodę należy uwzględnić przerwy w
pasmach lub nałożyć pasma ukośnie aby umożliwić odpływ wody.
Jedno opakowanie wystarcza na ok. 6 metrów długości przy aplikacji
preparatu pasmem o średnicy ok. 8 mm.

NIEPOKONANA

nopaloma oferuje Państwu profesjonalne, proste oraz trwałe rozwiązanie.

WCZORAJ

Tradycyjne systemy jak druty oraz kolce, które wpływają negatywnie na
estetykę budynków i fasad należą do przeszłości! Jak również ryzyko
zranienia ludzi i zwierząt, które spowodowane jest stosowaniem tych systemów.

DZISIAJ

nopaloma jest nieporównywalnie prostsza i efektywna. Jednorazowa
aplikacja preparatem nopaloma działa trwale i pewnie (wewnątrz i zewnątrz).
Do stosowania środka nopaloma niepotrzebne jest
doświadczenie, środek ten jest pewny w zastosowaniu i natychmiast aktywny.
Do tego nopaloma jest bardziej przystępna od konwencjonalnych środków.

NOPALOMA

Niepokonana, prosta i efektywna.

Zapobiega skutecznie przebywaniu gołębi oraz innych ptaków!

 Uniwersalna w zastosowaniu

 Działa trwale i skutecznie

 Dostosowywuje się do każdej powierzchni

 Prawie nieograniczona w czasie składowania

 Nierzucająca sie w oczy, prawie niewidoczna

 Bez silikonu

 Przylegająca do każdej powierzchni

 Nieszkodliwa dla ludzi i zwierząt

 Odporna na działanie wilgoci, mrozu, pyłu oraz  Korzystniejsza od konwencjonalnych środków
promieniowania UV
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