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Колонизирането  от  различните  видове  птици ( най-вече от гълъбите)  на  сгради,  промишлени  и  индустриални  

съоръжения,  дворове, къщи,  покриви,  публични  площади  и  пространства, паметници , предизвиква  значително 

замърсяване, свързано  с  големи  разходи за почистване, но  крие и голяма опасност  за  хората,  работещи, 

обитаващи  или  ползващи  тези  обекти / пространства:   

       -      изпражненията  нанасят огромни  щети  и  имат силна корозивна  сила, която  с времето  разрушава 

              различните  повърхности  от  метал,  керемиди,  ламарина, стени,  мазилка, бои и т.н.  

       -      изпражненията  улесняват проникването  на  влага  в сградите  

       -      гуаното на  гълъбите са опасни  за  живота на хората ,  които   влязат в  контакт с тях (само порив на вятъра в 
              грешния прозорец  може предизвика  сериозни заболявания ).   

Предлагаме  познатите   възпиращи   и  защитни системи, с  които отблъскваме  и  принуждаваме  птиците  да  кацат  

и  гнездят  другаде,  материали  и  аксесоари   от  европейски  производители   ( с  референции, гаранции  и  

сертификати,  напълно  екологични  и  съобразени  със  законите  и  защитата  на  природната ). 

При  възлагане  и  договаряне, предлагаме също технически  консултации  и  ръководство, проектно – сметни  

оферти  и проекти,  евентуално изпълнение  от  обучен  персонал. 

В зависимост от характера на обекта :  архитектура, вид обект, популации и вид птици,  съобразно  желанията и 

финансовите  възможности  на  клиента,  предлаганите  защити  са : 

1. Механични (икономични и  лесно изпълними ):   шини  с  шипове,  мрежи, фило  балерино,  daddy long 

2. Eлектрическа  

3. Акустична 

4. Атрапи / плашила -  ястреб,  сокол 
5. Отблъскващ  гел,  спрей 

6. Капани /  кафези  за  птиците 

Доставяме  материали  в  цялата  страна   

Всички  поръчки  за  материали  се  предплащат  авансово  в  пълен  размер  

Всички  цени  са  с  включено  20 %  ДДС 

Срок  на  доставка  на  материали,  които  ги  няма  на  склад  -  до  30  работни  дни  

За  спешни  доставки  -  до  20   дни  се  доплаща  

Фирмата  се  ангажира  да  достави  всички желани от Вас материали,  дори те да са извън каталога ни. 

Евентуални  рекламации  се  приемат  в  срок  до  14 дни  след  датата  на  доставката. 

Фирмата  си  запазва  правото  по  всяко  време  да  промени  цените,  съответно промените  при  нашите   доставчици 
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