
Effektive skræmmefugle i topkvalitet - specielt udviklet til professionel
anvendelse inden for fødevare- og fiskeri, samt landbrugserhvervet;
herunder frugtplantager og juletræsproduktion.

Skræmmefugle er ligeledes yderst anvendelige inden for industri hvor
bygninger og udenomsarealer er udsatte. Udendørs biludstillinger og
kundeparkeringspladser er særlig udsatte hvor fugleklatter ødelægger
bilernes lak.

Skræmmefugle

D.P. INTERNATIONAL

... effektiv værn mod skadefugle ...



- effektiv værn mod fugle -

Vore skræmmefugle består af en drage der er fastgjort til toppen af en 6 meter eller 9 meter høj teleskop stang. Hjertet af
systemet er en efterligning af en rovfugl (ørn, høg) som altid ændrer fart og højde på toppen af stangen. Ved det mindste
vindkast vil den dykke og flyve helt tilfældig. Dette efterligner måden en høg eller ørn flyver på, og vil skræmme
skadefuglene væk og beskytte frø- og planteavl, frugttræer, grøntsager, industribygninger, udendørs udstillinger af eks. biler
m.v..
I modsætning til de fleste skræmselsystemer som har et fast mønster, flyver vore skræmmefugle helt tilfælding, sådan at
skadefuglene ikke vender sig til bevægelsen. 6 meter højde er minimumshøjden for effektivt at skræmme skadefuglene
væk.
Vore skræmmefugle er beregnet for alle. Professionelle og andre aktører som har problemer med fugle, kan med fordel
anvende vores miljøvenlige skræmmefugle .... effektiv og enkelt ....
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Skade forårsaget af fugle er et seriøst problem mod frø- og planteavl, frugttræer, grøntsager og landbrug generelt. Hvis
man ikke gør noget for at holde fuglene væk, kan de ødelægge en hel avl. Skader som dette kan resultere i et enormt tab
for professionelle avlere.

Der findes mange skadefugle såsom måger, duer, stære, krager og spurve m.v., og metoder for at beskytte sig mod disse er
ofte med lille effekt eller meget skadelig for miljøet.

Traditionelle fugleskræmsler er statiske og fuglene vil vende sig til dem meget hurtigt og effekten er meget kortvarigt,
støjsystemer som gaspistoler forstyrrer ofte nabolaget, og kemisk behandling har konsekvenser som er uacceptabelt for
miljøet .....

Bevist at være utrolig effektiv

- Sikring mod skadefugle-
.... effektiv og enkelt ....

Fordele med skræmmefugle
fra D.P. INTERNATIONAL:

100% økologisk og meget miljøvenlig

Attraktiv pris i forhold til andre løsninger

Nemme at flytte og nedtage

Fremstillet af de bedste materialer

Stærke og langtidsholdbare

Skræmmer effektivt skadefugle væk

Skræmmefugle
- top kvalitet -

... effektiv værn mod skadefugle ...

Ring på
86 45 43 00

og hør nærmere.

Klik ind på
www.dp-international.dk

og se mere ..........



Ødelægger fugle topskuddene på dine juletræker ?
Bruger du store summer og lang tid på at rengøre biler og bygninger efter fugleklatter ?

Det er et faktum, at vore skræmmefugle er et effektivt værn mod skadefugle. Du undgår ødelagte topskud i dine juletræer,
og slipper for mågeklatter der på sigt vil gøre stor skade på bygninger og bilers lak ved eks. udendørs biludstillinger. I
frugtplantager og på marken, vil udbyttet optimeres væsentligt. På golfbaner, så græsset holdes i optimal stand til gavn for
spillerne. Vore skræmmefugle er udviklet til at holde i gennem flere sæsoner, under hensyntagen til normale vejr- og
vindforhold; og kan effektiv afdække et område på op til 1,5 hektar landbrugsareal, svarende til op til 15.000 m²
udenomsareal ved bygninger ...

- effektiv værn mod fugle -
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Hvor kan den
bruges ?

Udendørs arealer med fritgående

Ved udendørs biludstillinger. Efterladenskaber i
form af fugleklatter, forvolder stor skade på
autolakken. Vort system skræmmer effektivt
fuglene væk fra området  - inden skaden opstår
...

Industribygninger og udendørsarealer er særlig
udsatte for fugle som måger, duer og svaler der
sviner utroligt meget. Vore skræmmefugle sørger
for at fuglene holder sig væk fra området ...

Havneområder og industribygninger inden for
fiskeri er særlig udsatte for måger og svaler der
sviner meget med stor risiko for øget bakterie-
angreb på omgivelserne.
Vore skræmmefugle er meget effektive og
minimere antallet af fuglene i disse områder ...

I frugtplantager hvor fugle angriber friske bær og
frugt som kirsebær, moreller, æbler og pærer
m.v.. Fugle som stære og spurve er glade for
søde bær og frugter !  Vore skræmmefugle
skræmmer fuglene væk før skaden opstår !

Udendørs arealer med fritgående dyr er ofte et
mål for sultne fugle som regelmæssig angriber
ænder og kyllinger. En stor rovfugl er løsningen
for at beskytte dine udendørs dyr ...

Presenninger for korn og ensilage kan få store
skader som et resultat af angreb fra krager og
stære. De er udspekulede og har et godt syn som
gør at de bliver vant til statiske fugleskræmsler.
Vore skræmmefugle flyver helt tilfældig og
skræmmer fuglene væk ...

I køkkenhaver vil vore skræmmefugle holde duer
og andre fugle væk fra dine ærter, bønner,
gulerødder m.v. ...

På dyrket mark med frø og planteavl, generelt
med forårs- og høstafgrøder som er udsat for
skadefugle. Vort system skræmmer effektivt
krager, duer, måger og stære væk fra området ...

Hold skadefuglene væk

Langtidsholdbare med effektiv beskyttelse ...

Ring på
86 45 43 00

og hør nærmere.

Klik ind på
www.dp-international.dk

og se mere ..........
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 Vi tilbyder gratis finansiering ...

D.P. INTERNATIONAL  �  Sjællandsvej 27 D  �  DK-9500 Hobro
Telefon : 8645 4300  �  E-mail : info@dp-international.dk  �  Website : www.dp-international.dk  �  Webshop : www.fluenet-online.dk

Produktindhold

1 stk. drage lavet af nylon (UV-beskyttet) med mål 155,0 cm X 56,0 cm.
Endvidere tre glasfiberstænger til dragen.
1 kraftig nylonsnor på 2,5 mtr. med to meget stærke 360° drejelige
karabinhager (stålsvirvler).
1 teleskop glasfiberstang med gummihætter i begge ender.
1 basis glasfiberstang til grund befæstigelse.
1 praktisk bæretaske.
1 brugermanual.

Totalvægt på hele sættet ca. 1,8 kg. for 6,0 meter højde.
Totalvægt på hele sættet ca. 3,5 kg. for 9,0 meter højde.
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Ring på
86 45 43 00

og hør nærmere.

Klik ind på
www.dp-international.dk

og se mere ..........

Besøg vores hjemmeside på www.dp-international.dk
Du kan også scanne QR koden med din smartphone, og derefter komme direkte til vores spændende
hjemmeside. Her kan du se meget mere om vore effektive skræmmefugle. Fra vores hjemmeside kan du gå
direkte ind på vores webshop hvor du kan afgive dine bestillinger.

Hold skadefuglene væk

En beskeden investering der gør en stor forskel ....

D. P. INTERNATIONAL -  er naturligvis på nettet!

 .... effektiv og enkelt ....  sådan kan det beskrives. Du skal selv opleve effekten ved at installere 1 eller måske 2 af vores
utrolige effektive og enkle skræmmefugle. I marken, ved gården, i haven, på havneområdet, ved industribygninger og ved
udendørsbiludstillinger. Bestil på vores webshop eller ring til os med din bestilling. Så er du klar til at opleve et miljø - fri for
fugle ....

Som privatkunde hos D.P. INTERNATIONAL, har du mulighed for at få finansieret dit køb ganske gratis via vores
samarbejdspartner Resurs Bank.
Du betaler  0  renter,  0  gebyrer og  0  udbetaling. Du bestemmer selv løbetiden op til 36 måneder.
Minimumskøb er dkr. 5.000,00 incl. moms og du kan købe helt op til dkr. 60.000 incl. moms ved finansiering.

Kontakt os allerede i dag - og hør nærmere om dine muligheder for finansiering .....


