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Plaatsingsvoorschriften

Probleem

Oplossing

Voordelen

Duiven brengen niet altijd een boodschap 
van vrede!
Duiven kunnen veel hinder met zich meebrengen, zowel in private 
als in openbare en industriële omgevingen.
 
De problematiek bestaat uit meerdere onderdelen:

Hygiëne: 
Duiven en vogels zijn een potentieel risico voor uw gezondheid.  
Ze kunnen ziektes overbrengen, die zelfs levensbedreigend 
kunnen zijn.
 
Schade aan gebouwen: 
Duivenmest is een belangrijke oorzaak van schade aan gebouwen 
omdat duivenmest zeer agressief is en bouwmaterialen chemisch 
aantast. Bovendien is een met duivenmest besmeurd gebouw 
geen fraai zicht, kan het voor geuroverlast, veiligheidsrisico’s en 
onderhoudsproblemen zorgen.
 
Laat het zo ver niet komen. Birdex biedt de oplossing.

Het Birdex Spike System is een pinnensysteem, 
gebaseerd op een eeuwenoud principe en 
gegroeid uit ervaring. Door diepgaande  
materialenstudie en technologische  
perfectionering werd het ontwikkeld tot het 
meest polyvalente vogelafweersysteem, dat in 
alle normale omstandigheden een hele reeks 
voordelen biedt. Het is een eenvoudig modulair 
systeem dat toepasbaar is op vlakke, gebogen, 
brede of smalle oppervlakken.

 ■ UV-bestendige polycarbonaat strip met RVS pennen. 
 ■ Meest efficiënte syteem tegen duiven en andere vogels. 
 ■ Eenvoudig principe: vogels kunnen niet landen op de beschermde 

plaatsen. 
 ■ Verwondt geen dieren. 
 ■ Pinnen komen niet los van de strip. 
 ■ Handig formaat, stapelbaar. 
 ■ Makkelijke en snelle plaatsing door lijmen, schroeven of spijkeren. 
 ■ Ook toepasbaar op smalle ondergronden zoals nokken of dakgoten,... 

omdat de basis slechts 1,2 cm breed is.
 ■ Plaatsing mogelijk op halve tussenafstand tegen kleine vogels.

1. Reinig het te behandelen oppervlak, zodat 
het droog, stof- en vetvrij is.  
Breek eventueel de strip af tot de gepaste lengte.

2. Breng lijm (neutrale siliconekit) aan op de  
onderkant van de strip.

3. Plaats de Birdexstrip op het te behandelen  
oppervlak en druk aan. 

4. Respecteer de onderlinge afstand tussen de strips,  
zodat er tussen de pennen nergens meer dan  
5 cm ruimte is voor grotere vogels of 2,5 cm voor 
kleine vogels. 

5. Zorg ervoor dat de buitenste rij pennen gelijk komt 
met de rand, of er iets voor uitsteekt. Let op voor 
beschadiging van het werk voordat de lijmkit  
helemaal gepolymeriseerd is.

BIRDEX STOPT DEFINITIEF
OVERLAST DOOR VOGELS 

Birdex T1
1 rij pinnen - lengte 25 cm - hoogte: 11 cm 
Speciaal voor smalle randen tot 5 cm breed
Afstand tussen de pinnen: 5 cm.
Toepassing:  vensterbanken, balken, buizen, 
 dakranden, moulures, ...
Breedte polycarbonaat strip: 1,2 cm
Verpakking:  Doos 10 m (40 strips)
 Doos 50 m (200 strips) - 40 dozen / pallet

Birdex T2 
2 rijen pinnen - lengte 25 cm - hoogte: 11 cm
Beschermt tot 10cm breedte
Afstand tussen pinnen: 5 cm.
Breedte polycarbonaat strip: 1,2 cm
Vogelsoorten: duiven, meeuwen, spreeuwen.  
 voor mussen,... op 2,5 cm afstand  
 plaatsen. 
Toepassing:  vensterbanken, balken, buizen, nokken,
 dakranden, metaalstructuren…
Verpakking:  Doos 2,5 m (10 strips) 
 Doos 10 m (40 strips)
 Doos 50 m (200 strips) - 40 dozen / pallet
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Birdex Net System
UV bestendige kunststof of inox netten 
met bijhorende bevestigingsmiddelen 
voor het afschermen van openingen, zoals:  
galmgaten, nissen, kroonlijsten,  
metaalstructuren, dakstructuren,...

Birdex OrniShock System
Discreet, uiterst efficiënt, maar ongevaarlijk 
afschriksysteem dat vogels verjaagt met  
elektrische pulsen die vanuit de stuurcentrale 
over het gebouw verspreid worden.

Birdex Wire System
Discreet draadsysteem dat bestaat uit  
fijne gecoate RVS draad en een compleet 
assortiment bevestigingsmiddelen.

Birdex, steeds een oplossing voorhanden!

Naast de bovenvermelde Birdex systemen, bieden we ook nog  
oplossingen voor complexe en specifieke overlast:

Vangsystemen
Visuele afschriksystemen
Afschrikmiddelen met geluid




