UŽ ŽIADNE PROBLÉMY
S HOLUBMI!

DAS
PROBLÉM
PROBLEM

Holubí
trus jeist
nevzhľadný,
zdraviu
škodlivý a oder
ničí stavebnú
štruktúru nemovitosti
Ihr Gebäude
von Taubenkot
verunreinigt
gefährdet?

Je váš objekt znečistený či ohrozený
holubmi?

“nopaloma- vyrieši to za vás!”
-Váš nopaloman

RIEŠENIE

nopaloma je efektívne a trvalé riešenie na odstránenie holubov z vašej nemovitosti

Komíny a hrebene striech
Výčnelky striech a stien
Odkvapy a potrubia
Fotovoltaické zariadenia
Hromozvody
Parapety
Pergoly a ploty

Osvetlenie

Rímsy a balkóny

Holubi sa plochám ošetreným aplikačnou hmotou nopaloma vyhýbajú, prestávajú na tieto
plochy lietať alebo ich ihneď opúšťajú. Vďaka pravidlám správania sa v kŕdli sú tieto plochy
zbavené holubov natrvalo. Aplikačná hmota nopaloma je transparentná, sotva viditeľná a
nenarušuje optický vzhľad stavieb.

JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA
Žiadne vŕtanie, žiadne skrutky, žiadne lepenie

Kartuše nopaloma sú kompatibilné s obvyklými pištoľami. Aplikujú sa na vopred riadne
očistený, prachu, voľných častíc a mastnoty zbavený povrch.

60 mm
60 mm
30 mm

nopaloma sa nanáša v pásoch s priemerom 6-12 mm v závislosti od druhu vtáctva. Pri väčších
plochách by nemal byť prvý pás vzdialený od predného okraja viac jako 2-3 cm a vzdialenosť
medzi jednotlivými pásmi by nemala byť väčšia ako 6 cm. Pri povrchoch, ktoré odvádzajú
vodu, musia byť zachované dostatečné odstupy medzi jednotlivými pásmi alebo musia byť
pásy nanášané diagonálne, aby bolo možné odtekanie vody (viď návod na použite na
www.nopaloma.eu)
Jedna kartuš vystačí podľa priemeru pásov na max. 16 m dĺžky

NEPREKONATEĽNÝ

nopaloma zaručuje profesionálnu aplikáciu, jednoduché a trvalé riešenie.

Včera

Tradičné ochranné systémy ako drôty a ostne, ktoré pôsobia na budovách a fasádách
nevzhľadne, patria už minulosti, rovnako ako riziko poranenia ľudí a zvierat, ktoré z týchto
systémov vyplýva.

Dnes

Nopaloma predstavuje jedinečné, jednoduché a efektívne riešenie.
Už jedno použitie aplikačnej hmoty nopaloma zaistí trvalý a vždy spoľahlivý účinok
(na vnútorných aj vonkajších plochách). Je možné ju aplikovať bez predchádzajúcich
znalostí, pôsobí so zaručeným a okamžitým účinkom. Aplikačná hmota
nopaloma je navyše výrazne výhodnejšia jako tradičné ochranné systémy.

NOPALOMA

Neprekonateľný, jednoduchý, a efektívny

Nopaloma je efektívne a trvalé riešenie na odstránenie holubov z vašej
nemovitosti

 Prispôsobí sa každému povrchu

 Pôsobí s trvalým a spoľahlivým účinkom

 Univerzálne použitie - okamžitý efekt

 Skladovateľný takmer neobmedzenú dobu

 Nenápadný, sotva viditeľný

 Neobsahuje silikón

 Aplikovateľný na všetky povrchy

 Zdravotné nezávadný pre človeka aj zvieratá

 Odolný voči vode, mrazu, prachu a UV žiareniu

 Lacnejší jako klasické ochranné systémy

www.nopaloma.eu
info@nopaloma.eu
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