Duivenwering

Bescherm uw gebouw tegen duiven en
bespaar tijd en geld
Materiële schade en overlast
Wilde duiven zijn op het eerste gezicht onschuldig en onschadelijk.
Ze worden algemeen aanvaard in het straatbeeld en zelfs gevoed door het
publiek. Toch zijn duiven vaak verantwoordelijk voor materiële schade aan
gebouwen en onhygiënische situaties.
• Hun uitwerpselen bevatten salpeterzuur en tasten de gevels van gebouwen aan.
• Duivenmest bijt in op daken en kan de oorzaak zijn van verstoppingen in dakgoten en
afvoerbuizen.
• Het aanhoudend aan- en afvliegen van duiven kan erg lastig zijn en veroorzaakt
lawaaihinder.
• Een met uitwerpselen besmeurde gevel oogt onhygiënisch en is negatief voor het imago
van uw zaak.
Elk jaar worden miljoenen euro‘s uitgegeven aan het herstellen van duivenschade.
Preventie kan u dus veel onderhouds- en reparatiekosten besparen!

Gezondheidsrisico’s
Duiven kunnen verschillende ziekten overbrengen en vormen een gevaar voor de gezondheid van mens en dier.
• Het lichaam van duiven alsook hun nest en uitwerpselen bevatten meer dan 100 verschillende parasieten en ziektekiemen.
• Duivenmest op trottoirs en bij de ingang van gebouwen kan erg glad zijn en verhoogt het
risisco op ongevallen door uitglijden.
• De aanwezigheid van duiven trekt vaak andere soorten ongedierte aan zoals vlooien,
teken, vogelmijt e.a.

Een oplossing op maat
Vermijd risico’s en bescherm uw bedrijf tegen de negatieve gevolgen van duiven. Rentokil Pest Control biedt een
aangepast systeem voor elk type probleem en geeft u de zekerheid dat de overlast efficiënt en duurzaam wordt
aangepakt.
• De individuele kenmerken van een gebouw zijn bepalend voor de gekozen techniek.
• De wering moet zo onopvallend mogelijk zijn.
• De gebruikte oplossing moet op elk moment toegepast kunnen worden op andere delen van de constructie.

Avitex
Het Rentokil AVITEX systeem bestaat uit een UV- en vochtbestendig
net dat in een kader van geplastificeerde staalkabels wordt gespannen tussen gebouwen en vóór openingen.
• Beschikbaar in alle maten en kleuren zodat de vogelnetten
praktisch onzichtbaar zijn
• Veelzijdig: kan zowel horizontaal als vertikaal gebruikt worden op
grote of kleine oppervlakken en aan vrijwel elke structuur

Avistrand
Het Rentokil AVISTRAND systeem bestaat uit roestvrijstalen veren
en met kunststof omhulde draden die strak aangespannen worden
tussen paaltjes in roestvrij staal. Ze verhinderen duiven om op die
plaatsen te landen. De draden zijn zo dun dat de duiven er geen
houvast op hebben. Ideaal voor toepassingen op richels, vensterbanken, dakgoten en balustrades.
• Discreet en nauwelijks zichtbaar
• Kan aangebracht worden op de meeste buitenoppervlakken

Aviplast
Het Rentokil AVIPLAST systeem heeft hetzelfde effect als Avistrand,
maar bestaat uit kunststofstroken met fijne, rechtopstaande, stalen
pinnen die door onze professionele servicemedewerkers geplaatst
worden met speciale siliconen. Aviplast wordt vooral gebruikt voor
onregelmatige oppervlakken waar niet kan geboord worden.

Avisafe
Het Rentokil AVISAFE systeem is zeer efficiënt tegen hardnekkige
duivenpopulaties en bestaat uit onopvallende kunststofhouders
waardoor twee stroomgeleiders lopen. Duiven die op beide stroomgeleiders landen, krijgen een kort elektrisch schokje, te zwak om
hun gezondheid te bedreigen maar sterk genoeg om ze te verjagen.
Het systeem kan bevestigd worden op eender welk type gebouw
en is vrijwel onzichtbaar. Het is ook geschikt voor standbeelden en
dakgoten.

Vangkooi
Deze methode is ontwikkeld voor het vangen van levende vogels over
een grote oppervlakte en op plaatsen waar andere weringmethoden
onmogelijk zijn. De vogels worden aangetrokken door voedsel en
begeven zich in de kooi die voorzien is van een “anti-retour” systeem.

Onze 90 ongediertespecialisten wonen verspreid over heel België
zodat onze klanten steeds en overal op een snelle service kunnen
rekenen. Contacteer ons voor advies over de beste manier om uw
probleem met duiven aan te pakken.

Telefoon: 0800 20 123
Website: www.rentokil.be

Al onze oplossing zijn humaan en onschadelijk
voor de duiven.
Bespaar op schoonmaak- en onderhoudskosten,
bescherm uw personeel en klanten en houd uw
eigendom in uitstekende staat.
Rentokil Pest Control kan ook instaan voor het
professioneel en veilig verwijderen van uitwerpselen en het ontsmetten van bevuilde plaatsen.
Onze materiaalgarantie van 3 jaar zorgt ervoor dat
u ook in de toekomst op beide oren kunt slapen.
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