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opis PRODUKTU
Kolce na ptaki AVIK© R180 składają się z 72
drutów wchodzących na jeden metr długości.
Rozstaw kolców wynosi 180 mm, dzięki czemu
model AVIK© R180 jest w stanie zabezpieczyć
240 mm powierzchni. Podstawa kolców została
wykonana z bezbarwnego poliwęglanu. Kolce
mają budowę modularną, długość pojedynczego
modułu wynosi 341 mm.

ZASTOSOWANIE
Kolce na ptaki AVIK© R180 zapobiegają
przesiadywaniu gołębi oraz innych dużych
gatunków ptaków. Pozwalają na skuteczne
zabezpieczenie miejsc takich jak dachy, gzymsy,
kasetony, klimatyzatory itp..

SKUTECZNA OCHRONA
PRZED DUŻYMI
GATUNKAMI PTAKÓW
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Możliwość montażu
przy pomocy kleju
silikonowego
lub wkrętów

Szerokość rozstawu kolców ( maksymalna szerokość ochrony )
180 mm ( 240 mm )

wysokiej jakości
stal ocynkowana
odporny na warunki
atmosferyczne poliwęglan
długość podstawy:
341 mm

wymiary
Długość jednego elementu:
Szerokość:
Wysokość:
Szerokość ochrony:
Kolce rozwarte:
Liczba kolców:

rozstaw kolców
341 mm
180 mm
105 mm
240 mm
180 mm
72 szt/mb

SPOSÓB WYKONANIA
Podstawa kolców na ptaki AVIK© to elastyczny,
bezbarwny poliwęglan odporny na promieniowanie
UV i zmiany temperatury.
Kolce wykonano ze stali ocynkowanej, końce tępo
zakończone.
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Samodzielny montaż
Przygotowaliśmy dla Ciebie instrukcje montażu
która poprowadzi Cię krok po kroku.

pobierz na
www.kolcenagolebie.pl

polecane akcesoria
Profesjonalny KLEJ do montażu kolców na ptaki.
SOUDAL soudalflex 40fc.
Kartusz 310ml pozwala na montaż do 12mb
systemu ochrony przed ptakami AVIK©.

SKLEP ON-LINE
www.kolcenagolebie.pl
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OKRES GWARANCJI 1 rok
Przewidywana trwałość
około 3 lata

!

ZALECENIA BHP
Chronić przed dziećmi.
Montować w miejscach
widocznych dla ptaków.
Używać rękawic
i okularów ochronnych.

Informacje o producencie
Sklep kolcenagolebie.pl z siedzibą w Krakowie zajmuję się
produkcją oraz sprzedażą detaliczną i hurtową kolców na
ptaki marki AVIK©. Produkujemy i dostarczamy atestowane
produkty najwyższej jakości. Dzięki dużym stanom
magazynowym zamówienia realizujemy do 24h.
Zapraszamy do współpracy.
ul. Makuszyńskiego 22A
31-752 Kraków
Małopolska
Tel./Fax: +48 12 642 10 32
Tel.: +48 502 840 245
E-mail: kontakt@kolcenagolebie.pl
www.kolcenagolebie.pl

wszystkie modele kolców Avik©
występują również w wersji
z drutem ze stali nierdzewnej

