
Duivenwering
CRS - Creative Resin Solutions
CRS - een bedrijf gespecialiseerd in renovatieprojecten -
voert alle werken uit die betrekking hebben op her-
stelling, bescherming & onderhoud van bouwkundige
constructies. CRS werkt over heel België, telt 20
werknemers en staat garant voor topkwaliteit.



“With the problem solved and all in-
formation taken on board, museum 
sta�  now know exactly who to call if 
any more pests come into the frame 
in the future.”

Erik De Bruyne
Rentokil’s Team Supervisor
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Duivenwering
Bescherm uw bedrijf tegen duiven
Wensen van de klant

De expertise van CRS werd ingeschakeld voor de renovatie van
café Gambrinus - één van de oudste cafés van Leuven. Het café
in ondergebracht in een semi geklasseerd gebouw en heeft een
gigantische art deco luifel waaronder de cafégangers in alle rust
kunnen genieten van hun pintje bier. Maar een luifel is niet
alleen prettig vertoeven voor een stamgast. Ook duiven vinden
het een interessante plek om even uit te blazen.
"Duivenuitwerpselen ogen niet alleen erg vies, ze tasten ook de
gevels van gebouwen aan en kunnen gevaarlijk zijn doordat ze
oppervlakken glad maken en er dus risico op uitglijden bestaat.
Daarom vonden wij het absoluut noodzakelijk om duivenwering
te voorzien. Op deze manier ondervinden de klanten van café
Gambrinus geen hinder van de duiven en blijft de gevel schoon,"
aldus Roger Van Derzypen van CRS.

De oplossing van Rentokil

Na de oproep van CRS ging de Rentokil specialist in
duivenwering ter plaatse om de situatie te evalueren en een
passende oplossing voor te stellen. Er werd geopteerd voor een
dubbele rij AVIPLAST. Het Rentokil AVIPLAST systeem bestaat uit
kunststofstroken met fijne, rechtopstaande, stalen pinnen die
geplaatst worden met speciale siliconen. AVIPLAST wordt vooral
gebruikt voor oppervlakken waar niet kan geboord worden.

Voordelen voor de klant

Sinds de plaatsing van de pinnen op de luifel van café
Gambrinus zijn er geen klachten meer over hinderlijke duiven.
De duiven kunnen er nu niet meer neerstrijken en zoeken een
ander plekje om te gaan uitrusten. Het is een effective oplossing
waardoor de mooie gevel van het pand beschermd blijft tegen
de aantasting van het salpeterzuur in de duivenuitwerpselen.
Bovendien worden er veel kosten bespaard doordat er geen
reinigingswerken moeten uitgevoerd worden.

Roger Van Derzypen
Creative Resin Solutions

"Ik zocht een betrouwbare en
professionele partner in duivenwering en
heb die gevonden in Rentokil. Ik zou hun
service zeker aanbevelen aan bedrijven
die nood hebben aan een effectieve
oplossing tegen duiven."

The Experts in Pest Control
Filialen in meer dan 50 landen

Effectieve bescherming gegarandeerd
Kennis van meer dan 250 soorten ongedierte

Jarenlange ervaring in ongediertebestrijding

Beschermt de reputatie van uw bedrijf
Minder tijdverlies, minder werk en minder stress

www.rentokil.be
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