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KATALOG PRODUKTÓW 

Kolce zabezpieczające 

 

SERIA STOP-PTAK CLASIC 
   

   

STOP-PTAK CLASIC 101 

 

Produkt uniwersalny szeroki – polecany szczególnie na 

parapety, szerokie gzymsy, krawędzie dachów, szerokie pasy 

podrynnowe, ogniomury, daszki, wystające belki drewniane, 

klimatyzatory i urządzenia alarmowe. 

Szerokość ochrony: 120mm 

STOP-PTAK CLASIC 104 

 

Produkt przeznaczony na bardzo wąskie gzymsy (minimum 

2cm), występy, krawędzie rynien i dachów, niewielkie 

kasetony i tablice reklamowe, płaskorzeźby i ozdoby ścienne, 

listwy kablowe, barierki i poprzeczki balkonowe, przestrzenie 

pod barierkami balkonowymi. 

Szerokość ochrony: 20mm 

STOP-PTAK CLASIC 108 

 

Produkt uniwersalny chroniący przed większymi ptakami – na 

średnie i większe kasetony, tablice reklamowe, klimatyzatory, 

wąskie pasy podrynnowe, kalenice dachowe, ukośne odcinki 

rur spustowych, na krawędzie dachów i obróbek blacharskich. 

Produkt przeznaczony do stosowania tylko w miejscach 

sporadycznego przebywania ptaków! 

Szerokość ochrony: 90mm 

STOP-PTAK CLASIC 111 

 

Moduł najbardziej uniwersalny o średniej szerokości –  na 

krawędzie rynien, średnie i większe kasetony, tablice 

reklamowe, klimatyzatory, wąskie pasy podrynnowe, kalenice 

dachowe, ukośne odcinki rur spustowych, do zabezpieczeń 

przed budowaniem gniazd przez jaskółki, na krawędzie 

dachów i obróbek blacharskich. 

Szerokość ochrony: 90mm 

STOP-PTAK CLASIC 123 

 

Produkt przeznaczony do ochrony przed najmniejszymi 

ptakami – np. wróblami, do wykorzystania na gzymsy, 

krawędzie rynien i dachów, ukośne odcinki rur spustowych, 

kasetony i tablice reklamowe, reflektory oświetleniowe i 

urządzenia alarmowe. 

Szerokość ochrony: 90mm 

DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA  www.stopptak.com.pl   71 327 42 88  lub  501 174 475 
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KATALOG PRODUKTÓW 

Kolce zabezpieczające 

 

SERIA STOP-PTAK NEO 
   

   

STOP-PTAK NEO TYP A 

 

Najprostszy z serii produktów NEO, przeznaczony do 

wykorzystania na krawędzie rynien, kasetony i tablice 

reklamowe, klimatyzatory, wąskie gzymsy, pasy podrynnowe, 

kalenice dachowe, ukośne odcinki rur spustowych, na 

krawędzie dachów i obróbek blacharskich – w miejscach 

sporadycznie odwiedzanych przez ptaki, w przypadku ich 

częstszej lub stałej obecności zalecamy zastosowanie 

produktów typu NEO BS, C, D. 

Szerokość ochrony: 100mm 

STOP-PTAK NEO TYP B 

 

Produkt przeznaczony do wykorzystania na krawędzie rynien, 

kasetony i tablice reklamowe, klimatyzatory, wąskie gzymsy, 

pasy podrynnowe, kalenice dachowe, ukośne odcinki rur 

spustowych, na krawędzie dachów i obróbek blacharskich – w 

miejscach umiarkowanie często odwiedzanych przez 

ptaki, w przypadku ich częstej lub stałej obecności lepiej 

zastosować produkty STOP-PTAK NEO BS, C, D 

Szerokość ochrony: 100mm 

STOP-PTAK NEO TYP BS 

 

Produkt uniwersalny w wersji szerokiej – zalecany do 

zastosowania na parapety, szersze gzymsy, krawędzie 

dachów, szerokie pasy podrynnowe, ogniomury, daszki, 

wystające belki drewniane, klimatyzatory. 

Szerokość ochrony: 180mm 

STOP-PTAK NEO TYP C 

 

Produkt uniwersalny do wykorzystania na większe kasetony i 

tablice reklamowe, klimatyzatory, pasy podrynnowe, kalenice 

dachowe, ukośne odcinki rur spustowych, na krawędzie 

dachów i obróbek blacharskich. 

Szerokość ochrony: 140mm 

STOP-PTAK NEO TYP D 

 

Produkt uniwersalny w wersji najszerszej, do zastosowania na 

duże parapety, szerokie gzymsy, krawędzie dachów, szerokie 

pasy podrynnowe, ogniomury, daszki, większe belki 

drewniane, klimatyzatory, polecane na miejsca częstej lub 

stałej obecności ptaków, w miejscach o szerokości powyżej 

250mm niezbędne jest zastosowanie kilku rzędów kolców 

zabezpieczających. 

Szerokość ochrony: 200mm 

DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA  www.stopptak.com.pl   71 327 42 88  lub  501 174 475 
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KATALOG PRODUKTÓW 

Kolce zabezpieczające 

 

SERIA STOP-PTAK TYP S,V,W,X,Y – moduły 500mm 
   

   

STOP-PTAK TYP S 

 

Produkt przeznaczony do wykorzystania na krawędzie rynien, 

kasetony i tablice reklamowe, klimatyzatory, wąskie gzymsy, 

pasy podrynnowe, kalenice dachowe, ukośne odcinki rur 

spustowych, na krawędzie dachów i obróbek blacharskich. 

Szerokość ochrony: 50mm 

STOP-PTAK TYP V 

 

Produkt uniwersalny – do wykorzystania na większe kasetony i 

tablice reklamowe, klimatyzatory, pasy podrynnowe, kalenice 

dachowe, ukośne odcinki rur spustowych, na krawędzie dachów 

i obróbek blacharskich. 

Szerokość ochrony: 100mm 

STOP-PTAK TYP W-140 

 

Produkt uniwersalny w wersji szerokiej – do zastosowania na 

parapety, szerokie gzymsy, krawędzie dachów, szerokie pasy 

podrynnowe, ogniomury, daszki, wystające belki drewniane, 

klimatyzatory. 

Szerokość ochrony: 150mm 

STOP-PTAK TYP W-180 

 

Produkt uniwersalny w wersji jeszcze szerszej niż W 140 – do 

zastosowania na parapety, szerokie gzymsy, krawędzie dachów, 

szerokie pasy podrynnowe, ogniomury, daszki, wystające belki 

drewniane, klimatyzatory. 

Szerokość ochrony: 180mm 

STOP-PTAK TYP W-METAL 

 

Produkt uniwersalny w wersji na podstawie stalowej – do 

zastosowania na parapety, szerokie gzymsy, krawędzie dachów, 

szerokie pasy podrynnowe, ogniomury, daszki, wystające belki 

drewniane, klimatyzatory. 

Szerokość ochrony: 150mm 

STOP-PTAK TYP X 

 

Produkt uniwersalny w wersji szerokiej i gęstej – do 

zastosowania na parapety, szerokie gzymsy, krawędzie dachów, 

szerokie pasy podrynnowe, ogniomury, daszki, wystające belki 

drewniane, klimatyzatory. 

Szerokość ochrony: 180mm 

STOP-PTAK TYP Y 

 

Produkt uniwersalny w wersji najszerszej – do zastosowania na 

parapety, szerokie gzymsy, krawędzie dachów, szerokie pasy 

podrynnowe, ogniomury, daszki, wystające belki drewniane, 

klimatyzatory. 

Szerokość ochrony: 180mm 

DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA  www.stopptak.com.pl   71 327 42 88  lub  501 174 475 
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KATALOG PRODUKTÓW 

Kolce zabezpieczające z poliwęglanu 

 

SERIA STOP-PTAK PC 
   

   

STOP-PTAK PC-1 

 

Produkt w formie modułów wykonanych w całości z 

przezroczystego poliwęglanu, w odcinkach po 33 cm, co 

pozwala na wykorzystywanie ich w różnych długościach, 

płaszczyznach i kształtach. Do zastosowania na gzymsy, 

parapety, pasy podrynnowe, kalenice, tablice i billboardy. 

Wykonanie ich bez wykorzystania elementów metalowych 

pozwala je zastosować wszędzie tam, gdzie nie wolno 

używać metali – przy wysokonapięciowych instalacjach 

elektrycznych, na transformatorach, przekaźnikach, 

słupach energetycznych itp. 

Szerokość ochrony: 65mm 

STOP-PTAK PC-2 

 

Produkt w formie modułów wykonanych w całości z 

przezroczystego poliwęglanu, w odcinkach po 33 cm, co 

pozwala na wykorzystywanie ich w różnych długościach, 

płaszczyznach i kształtach. Do zastosowania na gzymsy, 

parapety, pasy podrynnowe, kalenice, tablice i billboardy. 

Wykonanie ich bez wykorzystania elementów metalowych 

pozwala je zastosować wszędzie tam, gdzie nie wolno 

używać metali – przy wysokonapięciowych instalacjach 

elektrycznych, na transformatorach, przekaźnikach, 

słupach energetycznych itp. 

Szerokość ochrony: 130mm 

DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA  www.stopptak.com.pl   71 327 42 88  lub  501 174 475 
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KATALOG PRODUKTÓW 

Spirale zabezpieczające 

 

SERIA STOP-PTAK TYP C, S 
   

   

STOP-PTAK TYP S 

 

Spirale są elementem zabezpieczającym przed siadaniem ptaków 

różne miejsca narażone na ich niepożądaną obecność. Stanowią 

alternatywne rozwiązanie zamiast kolców, choć ustępują im 

skutecznością działania. Zastosowanie spiral to ochrona przed 

ptakami wszelkich wąskich gzymsów, parapetów, pasów 

podrynnowych, krawędzi rynien itp. 

Szerokość ochrony: 40mm 

STOP-PTAK TYP C 

 

Spirale są elementem zabezpieczającym przed siadaniem ptaków 

różne miejsca narażone na ich niepożądaną obecność. Stanowią 

alternatywne rozwiązanie zamiast kolców, choć ustępują im 

skutecznością działania. Zastosowanie spiral to ochrona przed 

ptakami średniej szerokości gzymsów, parapetów, pasów 

podrynnowych itp. 

Szerokość ochrony: 100mm 

DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA  www.stopptak.com.pl   71 327 42 88  lub  501 174 475 
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KATALOG PRODUKTÓW 

Ruchome pręty zabezpieczające przed ptakami 

 

   

   

STOP-PTAK TYP R 

 

Zabezpieczenie do ochrony przede wszystkim parapetów i 

barierek balkonowych, składa się z dwóch równoległych 

względem siebie prętów z metalu, umocowanych na dwóch 

podstawach oddalonych od siebie o 50 cm. Gdy gołąb lub 

inny ptak próbuje usiąść na powierzchni zabezpieczonej w ten 

sposób, wtedy obracają się one i uginają, co uniemożliwia 

tym samym ptakom lądowanie i siadanie w tym miejscu. 

Szerokość ochrony: 50mm 

DADDI LONG LEGS 

 

Uniwersalne urządzenie zapewniające ochronę przed 

większymi ptakami. Często stosowane na łodziach, latarniach 

ulicznych, antenach, alarmach, klimatyzatorach, silosach 

zbożowych, na powierzchniach dachów itp. Kształtem 

przypomina pająka i ma mechanizm umożliwiający swobodne 

obracanie się wokół własnej osi pod wpływem wiatru. 

Montaż jest bardzo prosty – poprzez użycie 3 śrub lub 

wkrętów mocujących urządzenie do podłoża. Jeśli jednak nie 

chcemy wiercić otworów, konieczne jest wcześniejsze 

przyklejenie do podłoża specjalnej podstawki DAD 005, do 

której po związaniu kleju można przykręcić zasadniczy 

odstraszacz ptaków. 

Rozpiętość ramion: 1,25m lub 2,50m 

DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA  www.stopptak.com.pl   71 327 42 88  lub  501 174 475 
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KATALOG PRODUKTÓW 

Siatki chroniące przed ptakami 

 

o oczkach 19mm, 28mm, 50mm 
   

   

SIATKA O OCZKACH 19mm 

 

Bardzo mocna i trwała siatka zabezpieczająca przed ptakami, o 

oczkach 19mm, wykonana z polietylenu. Przeznaczona jest do 

ochrony dużych płaszczyzn oraz powierzchni, również 

pofałdowanych – np. płaskorzeźb. Siatki zabezpieczające 

przed ptakami o oczkach 19mm są przeznaczone do ochrony 

przed obecnością wróbli, jaskółek i innych ptaków podobnej 

wielkości. Dobrze sprawdzają się przy zabezpieczaniu 

wszelkich wnęk, podcieni (naroży elewacji i konstrukcji dachu) 

oraz innego rodzaju załamań elewacji. Są także najlepszym 

rozwiązaniem przy zabezpieczaniu obiektów przemysłowych 

wielkopowierzchniowych przed tego typu ptactwem. 

Wielkość płachty: 10m x 10m 

SIATKA O OCZKACH 28mm 

 

Bardzo mocna i trwała siatka zabezpieczająca przed ptakami, o 

oczkach 28mm, wykonana z polietylenu. Przeznaczona do 

zabezpieczania balkonów, loggi, itp. Siatki o oczkach 28mm 

stanowią dobre zabezpieczenie wszelkich półotwartych 

przestrzeni przed dostępem ptaków średniej wielkości. Są 

lekkie, wytrzymałe, a przy tym bardzo proste do samodzielnego 

montażu. 

Wielkość płachty: 10m x 10m 

SIATKA O OCZKACH 50mm 

 

Bardzo mocna i trwała siatka zabezpieczająca przed ptakami, o 

oczkach 50mm, wykonana z polietylenu. Przeznaczona jest do 

ochrony dużych płaszczyzn oraz powierzchni, również 

pofałdowanych – np. płaskorzeźb. Dobrze sprawdzają się 

również przy zabezpieczaniu balkonów, loggi, „studni” 

podwórkowych w kamienicach, płaskorzeźb, konstrukcji 

obiektów przemysłowych i wielkopowierzchniowych. Ta sama 

siatka stanowi również bardzo dobry sposób na 

zabezpieczenie przed wypadnięciem na zewnątrz zwierząt 

domowych, sposób szczególnie zalecany dla kotów. Po 

docięciu na mniejsze płachty może posłużyć do ochrony 

balkonów, loggi, wnęk (także okiennych). Siatki o oczkach 

50mm stanowią dobre zabezpieczenie wszelkich półotwartych 

przestrzeni przed dostępem gołębi i innych ptaków podobnej 

wielkości. Są lekkie, wytrzymałe, a przy tym bardzo proste do 

samodzielnego montażu. 

Wielkości płachty: 10m x 10m, 5m x 5m, 3m x 6m, 3m x 2m 

DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA  www.stopptak.com.pl   71 327 42 88  lub  501 174 475 
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KATALOG PRODUKTÓW 

Zestawy balkonowe chroniące przed ptakami 

 

z siatką o oczkach 50mm 
   

   

Zestaw balkonowy do prostego 

montażu na własnym balkonie 

Rozmiar 2 x 3 m 

 

Zestawy do samodzielnego montażu siatki zabezpieczającej 

przed ptakami brudzącymi na balkonie. Zestaw umożliwia 

bardzo prosty i nieinwazyjny montaż – bez wiercenia, kołków, 

linek naciągowych itp. Zaczepy są wykonane z poliwęglanu, 

odpornego na wszelkie warunki atmosferyczne, można je 

przyklejać do każdej powierzchni – tynk strukturalny, 

„baranek”, beton, szkło, aluminium, blacha ocynkowana i inne. 

Siatka jest łatwa w demontażu w razie konieczności 

przeprowadzenia prac remontowych. Kolor siatki – beżowy, 

rozmiar siatki – 2 x 3m. 

Zestaw balkonowy do prostego 

montażu na własnym balkonie 

Rozmiar 3 x 4 m 

 

Zestawy do samodzielnego montażu siatki zabezpieczającej 

przed ptakami brudzącymi na balkonie. Zestaw umożliwia 

bardzo prosty i nieinwazyjny montaż – bez wiercenia, kołków, 

linek naciągowych itp. Zaczepy są wykonane z poliwęglanu, 

odpornego na wszelkie warunki atmosferyczne, można je 

przyklejać do każdej powierzchni – tynk strukturalny, 

„baranek”, beton, szkło, aluminium, blacha ocynkowana i inne. 

Siatka jest łatwa w demontażu w razie konieczności 

przeprowadzenia prac remontowych. Kolor siatki – beżowy, 

rozmiar siatki – 3 x 4m. 

Zestaw balkonowy do prostego 

montażu na własnym balkonie 

Rozmiar 3 x 6 m 

 

Zestawy do samodzielnego montażu siatki zabezpieczającej 

przed ptakami brudzącymi na balkonie. Zestaw umożliwia 

bardzo prosty i nieinwazyjny montaż – bez wiercenia, kołków, 

linek naciągowych itp. Zaczepy są wykonane z poliwęglanu, 

odpornego na wszelkie warunki atmosferyczne, można je 

przyklejać do każdej powierzchni – tynk strukturalny, 

„baranek”, beton, szkło, aluminium, blacha ocynkowana i inne. 

Siatka jest łatwa w demontażu w razie konieczności 

przeprowadzenia prac remontowych. Kolor siatki – beżowy, 

rozmiar siatki – 3 x 6m. 

DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA  www.stopptak.com.pl   71 327 42 88  lub  501 174 475 
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KATALOG PRODUKTÓW 

Naklejki ochronne zabezpieczające szyby i ekrany 

 

przed rozbijaniem się ptaków 
   

   

NAKLEJKA STOP-PTAK 01 

 

Nalepka na szybę – sylwetka ptaka drapieżnego – to 

nowoczesny produkt zabezpieczający oszklone biurowce i inne 

budynki przed rozbijaniem się o nie lecących z dużą prędkością 

ptaków; do zastosowania także na ekranach akustycznych 

wzdłuż tras szybkiego ruchu w miastach i poza miastami, a 

także na wszelkich innych szklanych lub lustrzanych 

powierzchniach, skąd chcemy przepłoszyć przelatujące ptaki. 

NAKLEJKA STOP-PTAK 02 

 

Nalepka na szybę – sylwetka ptaka drapieżnego – to 

nowoczesny produkt zabezpieczający oszklone biurowce i inne 

budynki przed rozbijaniem się o nie lecących z dużą prędkością 

ptaków; do zastosowania także na ekranach akustycznych 

wzdłuż tras szybkiego ruchu w miastach i poza miastami, a 

także na wszelkich innych szklanych lub lustrzanych 

powierzchniach, skąd chcemy przepłoszyć przelatujące ptaki. 

DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA  www.stopptak.com.pl   71 327 42 88  lub  501 174 475 
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KATALOG PRODUKTÓW 

Zabezpieczenia żelowe 

 

BIRD FREE 
   

   

BIRD FREE 

 

Żel BIRD FREE to chroniony patentem środek zawierający 

naturalne substancje spożywcze, utrzymuje on wszystkie ptaki 

na dystans od chronionych za ich pomocą obiektów, nie 

powodując jednocześnie im żadnej krzywdy. Nie zabija ani nie 

truje ptaków, jedynie modyfikuje ich zachowanie, sprawiając, 

że rezygnują z lądowania i przebywania w miejscach, w którym 

nie chcemy ich obecności.  

BIRD FREE MAGNET 

 

Żel BIRD FREE to chroniony patentem środek zawierający 

naturalne substancje spożywcze, utrzymuje on wszystkie ptaki 

na dystans od chronionych za ich pomocą obiektów, nie 

powodując jednocześnie im żadnej krzywdy. Nie zabija ani nie 

truje ptaków, jedynie modyfikuje ich zachowanie, sprawiając, 

że rezygnują z lądowania i przebywania w miejscach, w którym 

nie chcemy ich obecności. 

Wersja na magnesie do montażu na elementach i konstrukcjach 

stalowych. 
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KATALOG PRODUKTÓW 

Kleje montażowe 

 

do kolców wszystkich serii oraz spiral 
   

   

Klej silikonowy 80ml 

 

Do ekonomicznego montażu niewielkich ilości kolców STOP – 

PTAK wszystkich serii oraz spiral – szczególnie na obróbkach 

blacharskich, parapetach metalowych i z tworzyw sztucznych, 

kamienia lub cegły klinkierowej. 

Klej silikonowy 300ml 

 

Do ekonomicznego montażu kolców STOP – PTAK wszystkich 

serii oraz spiral – szczególnie na obróbkach blacharskich, 

parapetach metalowych i z tworzyw sztucznych, kamienia lub 

cegły klinkierowej.  

Silikon neutralny 300ml 

 

Do ekonomicznego montażu kolców STOP – PTAK wszystkich 

serii oraz spiral – szczególnie na obróbkach blacharskich, 

parapetach metalowych i z tworzyw sztucznych, kamienia lub 

cegły klinkierowej.  

Fix All Clasic 80ml 

 

Trwale elastyczny uniwersalny klej o utwardzaniu neutralnym 

na bazie MS POLYMER. Doskonała przyczepność do 

wszelkich podłoży budowlanych, w tym papy.  

Do ekonomicznego montażu niewielkich ilości kolców oraz 

spiral. 

Fix All Clasic 290ml 

 

Trwale elastyczny uniwersalny klej o utwardzaniu neutralnym 

na bazie MS POLYMER. Doskonała przyczepność do 

wszelkich podłoży budowlanych, w tym papy. 

Fix All Crystal 80ml 

 

Trwale elastyczny klarownie przezroczysty uniwersalny klej o 

utwardzaniu neutralnym na bazie MS POLYMER. Doskonała 

przyczepność do wszelkich podłoży budowlanych, w tym papy. 

Do ekonomicznego montażu niewielkich ilości oraz spiral. 

Fix All Crystal 290ml 

 

Trwale elastyczny klarownie przezroczysty uniwersalny klej o 

utwardzaniu neutralnym na bazie MS POLYMER. Doskonała 

przyczepność do wszelkich podłoży budowlanych, w tym papy.  

Fix All HT 80ml 

 

Trwale elastyczny uniwersalny klej o utwardzaniu neutralnym 

na bazie MS POLYMER o ekstremalnie wysokiej sile 

spojenia początkowego. Doskonała przyczepność do wszelkich 

podłoży budowlanych, w tym papy.  

Do ekonomicznego montażu niewielkich ilości kolców oraz 

spiral. 

Fix All HT 290ml 

 

Trwale elastyczny uniwersalny klej o utwardzaniu neutralnym 

na bazie MS POLYMER o ekstremalnie wysokiej sile 

spojenia początkowego. Doskonała przyczepność do wszelkich 

podłoży budowlanych, w tym papy. 
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KATALOG PRODUKTÓW 

System linek 

 

BIRDWIRE 
   

   

PRĘTY PROWADZĄCE 

BIR 004, BIR 005 

 

Pręty prowadzące BIR 004 lub BIR 005 do linki stalowej są 

głównym elementem konstrukcyjnym w systemie ochrony przed 

ptakami BIRDWIRE. Należy je wbić w kotwy BIR 010 

umieszczone w wywierconych wcześniej w podłożu otworach 

lub osadzić w przyklejonych do podłoża podstawkach BIR 007 

PODSTAWKI DO PRĘTÓW 

BIR 007 

 

Podstawki mocujące do prętów prowadzących linkę stalową 

systemu BIRDWIRE przeznaczone są do przyklejenia klejem 

montażowym do zabezpieczanej powierzchni. Stosujemy je na 

powierzchniach wykonanych z metalu, blachy, tworzyw 

sztucznych itp. 

LINKA STALOWA 0,7mm 

 

Linka stalowa 0,7mm stanowi najważniejszy element w 

systemie zabezpieczeń przed ptakami BIRDWIRE. 

Przeznaczona jest do montowania i naciągania na prętach 

prowadzących BIR 004 i BIR 005. 

KOTWY DO PRĘTÓW 

BIR 010 

 

Kotwy mocujące do prętów stalowych prowadzących linkę 

stalową w systemie BIRD WIRE, wbijamy je w wywiercone 

wcześniej otwory w odpowiednich punktach zabezpieczanej 

powierzchni. Najczęściej stosowane są na podłożach z betonu, 

cegły, drewna itp. 

KLAMRA NA RYNNĘ 

BIR 019 

 

Klamra mocująca z regulowaną śrubą dociskową oraz prętem 

prowadzącym linkę stalową w systemie BIRDWIRE. Do 

zastosowania na krawędziach rynien i innych podobnych 

elementach metalowych, bez konieczności wiercenia w nich 

otworów. 

KLAMRA NA BALUSTRADĘ 

BIR 026 

 

Klamra mocująca z regulowaną śrubą dociskową oraz prętem 

prowadzącym linkę stalową w systemie BIRDWIRE. Do zastosowania 

na balustradach i innych podobnych elementach metalowych, bez 

konieczności wiercenia w nich otworów. 

KLAMRA NA KALENICĘ 

BIR 042 

 

Klamra z prętami prowadzącymi do linki stalowej systemu 

BIRDWIRE do zamontowania na kalenicę. Trójkątna, 3 

słupkowa. 

KLAMRA NA KALENICĘ 

BIR 046 

 

Klamra z prętami prowadzącymi do linki stalowej systemu 

BIRD WIRE do zamontowania na kalenicę. Półokrągła, 

regulowana szerokość, 3 słupkowa. 

SPRĘŻYNKI NACIĄGOWE 

BIR 040 

 

Sprężynki naciągowe są montowane razem z linkami stalowymi 

w systemie zabezpieczeń przed ptakami BIRDWIRE i służą do 

ich naprężania. Wykonane są ze stali nierdzewnej najwyższej 

jakości i są bardzo trwałe. 
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TULEJKI ZACISKOWE 

BIR 012 

 

Służą do zaciskania na końcówkach linek stalowych 

montowanych w punktach początkowych i końcowych (do 

sprężynek naciągowych) w celu trwałego zamocowania i 

stabilizacji naciągniętej linki stalowej. 

KLESZCZE DO TULEJEK 

BIR 018 

 

Kleszcze zaciskowe do tulejek są specjalistycznym narzędziem 

do profesjonalnego montażu systemu zabezpieczeń przed 

ptakami BIRDWIRE. Służą do zaciskania na końcówkach linek 

stalowych. 
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KATALOG PRODUKTÓW 

 

AKCESORIA DO MONTAŻU SIATEK - 1 

   

   

ZACZEP POŚREDNI DO 

SIATEK – NASZ HIT! 

 

Zaczepy do samodzielnego montażu siatki zabezpieczającej 

przed obecnością ptaków na balkonach lub w innych podobnych 

miejscach. Umożliwiają bardzo prosty i szybki montaż siatki – 

bez wiercenia otworów, montowania linek naciągowych w 

miejscach takich jak balkony, loggie, wnęki i inne półotwarte 

przestrzenie. Wykonane z przezroczystego poliwęglanu, 

odporne nawet na najtrudniejsze warunki atmosferyczne, można 

je przyklejać do dowolnej powierzchni – do tynku 

strukturalnego, „baranka”, betonu, szkła, aluminium, blachy 

ocynkowanej i innych. Rozpięta na nich siatka w razie 

konieczności przeprowadzenia prac remontowych jest bardzo 

łatwa do demontażu, a potem ponownego montażu w ten sam 

sposób. 

LINKA STALOWA 

NIERDZEWNA 

 

Linka stalowa ze stali nierdzewnej o średnicy 2 mm 

dedykowana do montażu siatek ochronnych przed ptakami i 

przed wypadnięciem. Linkę stalową należy przeciągnąć przez 

narożne kotwy oczkowe i haczyki (lub kołki) pośrednie a 

następnie naciągnąć śrubą rzymską. Linki stalowe cechują się 

dużą wytrzymałością oraz elastycznością. Produkt sprzedawany 

na szpuli – 200m. 

LINKA STALOWA 

GALWANIZOWANA 

 

Linka stalowa ze stali galwanizowanej o średnicy 2 mm 

dedykowana do montażu siatek ochronnych przed ptakami i 

przed wypadnięciem. Linkę stalową należy przeciągnąć przez 

narożne kotwy oczkowe i haczyki (lub kołki) pośrednie a 

następnie naciągnąć śrubą rzymską. Linki stalowe cechują się 

dużą wytrzymałością oraz elastycznością. Produkt sprzedawany 

na szpuli – 200m. 

OBCINACZ DO LINKI 

STALOWEJ - NET 171 

 

Obcinacz NET 171 to specjalistyczne narzędzie przeznaczone 

do precyzyjnego i szybkiego obcinania linki stalowej podczas 

prac związanych z montażem siatek zabezpieczających przed 

ptakami. 

TULEJKI DO LINKI 

STALOWEJ - MIEDZIANE 

 

Tulejki miedziane do spinania linki ze stali nierdzewnej o 

średnicy 2mm. Tulejki są w przekroju owalne i mają 

wymiary wewnętrzne 2,5mm/4,50mm. Opakowanie zawiera 20 

szt. Do zaciskania tulejek należy zastosować wyłącznie kleszcze 

NET 022. Metoda zaciskania tulejek umożliwia szybki i trwały 

montaż konstrukcji z linki stalowej. 

TULEJKI DO LINKI 

STALOWEJ - ALUMINIOWE 

 

Tulejki aluminiowe do spinania linki ze stali galwanizowanej o 

średnicy 2mm. Tulejki są w przekroju owalne i mają 

wymiary wewnętrzne 2,5mm/4,50mm. Opakowanie zawiera 

100 szt. Do zaciskania tulejek należy zastosować wyłącznie 

kleszcze NET 022. Metoda zaciskania tulejek umożliwia szybki 

i trwały montaż konstrukcji z linki stalowej. 
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KATALOG PRODUKTÓW 

 

AKCESORIA DO MONTAŻU SIATEK - 2 

   

   

KLESZCZE ZACISKOWE 

NET 022 

 

Kleszcze zaciskowe do tulejek 2,5mm przeznaczonych do 

spinania linki stalowej o średnicy 2mm. 

PIERŚCIENIE ZACISKOWE 

 

Pierścienie zaciskowe aluminiowe/ze stali galwanizowanej/ze 

stali nierdzewnej. Przeznaczone do szybkiego i wygodnego 

mocowania siatki zabezpieczającej przed ptakami lub chroniącej 

przed wypadnięciem kota. System mocowania za pomocą 

pierścieni zaciskowych stosuje się podczas szybkiego montażu 

siatki na konstrukcji z linki stalowej, do połączenia brzegów 

dwóch siatek ze sobą itp. 

KLESZCZE DO ZACISKANIA 

PIERŚCIENI 

NET 009 

 

Kleszcze zaciskowe przeznaczone do zaciskania pierścieni 

mocujących siatkę ochronną przeciw ptakom do linki stalowej 

na jej krawędziach. 

KOTWY NAROŻNE 

NIERDZEWNE 

 

Kotwa narożna M6 – o oczku zamkniętym. Produkt 

dedykowany do głównego przymocowania linki stalowej, 

przytrzymującej siatkę ochronną przeciw ptakom – w miejscach 

zmiany kierunku przebiegu linki. Kotwa wykonana jest ze stali 

nierdzewnej. Opakowanie zawiera 4szt/10szt. 

KOTWY NAROŻNE 

GALWANIZOWANE 

 

Kotwa narożna M6 – o oczku zamkniętym. Produkt 

dedykowany do głównego przymocowania linki stalowej, 

przytrzymującej siatkę ochronną przeciw ptakom – w miejscach 

zmiany kierunku przebiegu linki. Kotwa wykonana jest ze stali 

galwanizowanej. Opakowanie zawiera 4szt/10szt. 

KOŁKI DO SIATKI 

NIERDZEWNE 

NET 080 

 

Kołki ze stali nierdzewnej do wbijania w ścianę lub strop, do 

montażu w drewnie, betonie i kamieniu. Są pomocniczym 

elementem podczas montażu siatek – stabilizują krawędzie 

siatki, utrzymując linkę stalową odpowiednio blisko ścian 

zapewniając jednocześnie równomierne naprężenie siatki. 

Opakowanie zawiera 100 szt. kołków. 

KOTWY 

BIR 311  

 

Kotwy do szpilek BIR 314 do dodatkowego zamocowania linki 

stalowej stanowiącej konstrukcję dla siatki ochronnej przeciwko 

ptakom lub dla bezpieczeństwa kotów. W opakowaniu znajduje 

się 100 szt. 

SZPILKI 

BIR 314  

 

Szpilki o długości 38 mm do dodatkowego zamocowania linki 

stanowiącej konstrukcję dla siatki ochronnej przeciwko ptakom 

lub zabezpieczającej przed wypadnięciem kotów. Do szpilek 

należy dokupić kotwy BIR 311. W opakowaniu znajduje się 

100 szt. 
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KATALOG PRODUKTÓW 

 

AKCESORIA DO MONTAŻU SIATEK - 3 

   

   

ŚRUBA RZYMSKA M5 

 

Śruby rzymskie są zrobione ze stali ocynkowanej, odpornej na 

warunki atmosferyczne. Śruba rzymska to właściwie dwie 

przeciwskrętne śruby połączone ze sobą za pomocą podłużnej 

ramki. Pręty są nagwintowane na końcach w kierunkach 

przeciwstawnych, a przy obracaniu ramy śruby zbliżają się ku 

sobie.  

LINKA STALOWA 2 MM 

 

Linka stalowa o średnicy 2 mm do montażu siatek ochronnych. 

W celu wykonania konstrukcji dla rozpięcia siatki, linkę należy 

przeciągnąć przez narożne kotwy oczkowe i haczyki lub kołki 

pośrednie, a następnie naciągnąć przymocowaną na jej końcach 

śrubą rzymską. Do naprężonej linki stalowej mocujemy potem 

siatkę w taki sposób aby była ona dobrze naprężona. 

LINKA STALOWA 2 MM W 

PCV 

 

Linka stalowa o średnicy 2 mm w otulinie PCV do montażu 

siatek ochronnych. W celu wykonania konstrukcji dla rozpięcia 

siatki, linkę należy przeciągnąć przez narożne kotwy oczkowe i 

haczyki lub kołki pośrednie, a następnie naciągnąć 

przymocowaną na jej końcach śrubą rzymską. Do naprężonej 

linki stalowej mocujemy potem siatkę w taki sposób aby była 

ona dobrze naprężona. 

ZACISK DO LINKI 

STALOWEJ – 3 MM 

 

Zacisk do linki stalowej służący do połączenia ze sobą dwóch 

lin stalowych, często używany przez żeglarzy oraz do montażu 

siatek zabezpieczających przed ptakami – do naciągania linki 

stalowej (razem ze śrubą rzymską). 

ZACISK DO LINKI 

STALOWEJ – 2 MM 

 

Zacisk do linki stalowej służący do połączenia ze sobą dwóch 

lin stalowych, często używany przez żeglarzy oraz do montażu 

siatek zabezpieczających przed ptakami – do naciągania linki 

stalowej (razem ze śrubą rzymską). 

WKRET POŚREDNI DO 

OCIEPLEŃ 

 

Wkręt pośredni do styropianu i ociepleń wykonany z tworzywa 

sztucznego – poliamidu, należy go zastosować do montażu 

haczyków pośrednich w elewacji docieplonej wykonanej ze 

styropianu w celu stabilizacji konstrukcji podczas montażu 

siatki. produkt jest sprzedawany na sztuki. 

HACZYK MONTAŻOWY Z 

KOŁKIEM 6 MM 

 

Haczyk montażowy z kołkiem z tworzywa sztucznego, 

wykonany ze stali ocynkowanej odpornej na warunki 

atmosferyczne. Haczyki użyte podczas montażu siatki 

stabilizują konstrukcję siatki, utrzymując linkę stalową 

odpowiednio blisko ścian zapewniając jednocześnie 

równomierne naprężenie siatki.  
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KATALOG PRODUKTÓW 

Odstraszacze elektroniczne 

 

PTAKÓW I INNYCH ZWIERZĄT 
   

   

BIRDCHASER – LS2001R 

 

Urządzenie emituje odgłosy ptaków drapieżnych: orłów, 

sokołów oraz jastrzębi i w ten sposób odstrasza ptaki. To 

metoda ekologiczna, naturalna i bezpieczna dla samych 

ptaków. Warto dodać, że urządzenie to przy okazji odstraszy 

nam również wszelkie małe gryzonie, na które w naturze 

również polują ptaki drapieżne. 

DAZER II – ODSTRASZACZ 

PSÓW 

 

 

Odstraszacz DAZER II to nowoczesne amerykańskie 

urządzenie elektroniczne skutecznie odstraszające agresywne 

psy i inne dzikie zwierzęta. DAZER II emituje fale 

ultradźwiękowe o częstotliwości 20 kHz zupełnie niesłyszalne 

dla ucha ludzkiego, a działające odstraszająco na zwierzęta, 

szczególnie psy. 

KEMO FG-015 

 

KEMO FG015 to ultradźwiękowy odstraszacz dużej mocy, 

który możemy zastosować do wyeliminowania bardzo wielu 

rodzajów szkodników. Odstraszacz uwolni nas od kun, 

myszy, szczurów i innych problematycznych gryzoni. 

Ochroni przed nimi każdy strych, czy przyczepę 

kempingową. Równie łatwo odstraszy dziki, czy nawet jelenie 

z terenów rolnych. 

KEMO FG-022 

 

Odstraszacz FG022 urządzenie, które odstraszy z naszego 

otoczenia wszelkie gryzonie, od kun i łasic począwszy, a na 

szczurach i myszach skończywszy. Odstraszacz możemy 

stosować w domach mieszkalnych, wiatach, garażach, 

piwnicach, oraz, co ważne, w samochodach, podczas długiego 

parkowania. Urządzenie jest mobilne. 

KEMO M048N 

 

KEMO M048N to urządzenie o szerokim zakresie 

częstotliwości ultradźwiękowych od 8 do 40 kHz. Dzięki 

takim parametrom KEMO M048N skutecznie odstrasza 

większość niepożądanych zwierząt: myszy, kuny, psy, wiele 

gatunków ptaków i inne. Generator zasilany jest napięciem 

12 – 15V (np. akumulator lub dodatkowy zasilacz). 

KEMO M069N 

 

Urządzenie KEMO M069N to podziemny moduł służący do 

wypłaszania kretów, nornic i podobnych szkodników. 

Wytwarza drgania o wysokiej częstotliwości, które działają na 

nie odstraszająco. Odstraszacz ten należy umieścić 

bezpośrednio w tunelu wykopanym przez kreta lub innego 

ziemnego szkodnika.  

KEMO M071N 

 

Odstraszacz KEMO M071N jest generatorem wytwarzającym 

sygnały ultradźwiękowe, których nie znoszą ptaki, gryzonie, 

koty, psy, insekty czy też pasożyty pełzające. Poprzez 

emisję ultradźwięków, urządzenie odstrasza je z naszego 

terenu.  
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KEMO M100N 

 

Odstraszacz KEMO M100N wytwarza niesłyszalne dla 

człowieka, pulsujące ultradźwięki, których kuny nie znoszą i 

dlatego omijają nasz samochód z daleka. Odstraszacz można 

zamontować w taki sposób, aby włączał się automatycznie 

zaraz po wyłączeniu silnika. Odstraszacz posiada specjalnie 

wyprofilowany półkulisty promiennik, który doskonale 

emituje ultradźwięki pod bardzo szerokim kątem 140°. 

KEMO M175 

 

KEMO M175 jest generatorem ultradźwiękowym 

wytwarzającym bardzo głośne, podobne do syreny, pulsujące, 

agresywne ultradźwięki, które dla są szczególnie dokuczliwe 

wielu zwierząt i dzięki temu odstraszają je z naszego terenu. 

Generator ten powinien być zastosowany wszędzie tam, gdzie 

chcemy odstraszyć wszelkie gryzonie, insekty, pasożyty, 

dzikie zwierzęta i ptaki. 

KEMO M180 

 

KEMO M180 to wodoodporny odstraszacz kun i innych 

gryzoni do zastosowania w samochodach, domach i innych 

obiektach. Urządzenie emituje ultradźwięki niesłyszalne dla 

ludzi, ale niezwykle uciążliwe dla kun i innych gryzoni. 

Dzięki odporności na wodę, kurz i brud, może być 

zamontowane w miejscach na nie narażonych, np. pod maską 

samochodu.  

Ultrasonic Attack Wave 

Pestrepeller 

 

Ultrasonic Attack Wave Pestrepeller posiada bardzo szeroki 

zakres częstotliwości, jak również funkcje automatycznej 

zmiany częstotliwości, oraz „omiatania” terenu. Dlatego też 

szczególnie skutecznie wyeliminuje z naszego otoczenia całą 

gamę szkodników. W łatwy i szybki sposób uwalniamy się od 

wszelkich szkodliwych gryzoni, ale również pozbędziemy się 

uciążliwych insektów.  

Ultrasonic Duo - Pro 

Pestrepeller 

 

Ultrasonic Duo – Pro Pestrepeller jest ultradźwiękowym 

odstraszaczem zwierząt, jednym z najbardziej 

zaawansowanych w naszej ofercie. Szczególnie skutecznie 

odstrasza uciążliwe szkodniki: myszy, szczury, kuny, 

nietoperze, muchy, mrówki, mole, karaluchy, pająki i 

wszelkie insekty. 

Ultrasonic Pest Repeller     LS-

925M 

 

Dual Power Ultrasonic Pest Repeller LS-925M jest 

ultradźwiękowym odstraszaczem zasilanym bateriami. 

Bardzo łatwo i skutecznie odstraszy myszy, szczury i 

wszelkie gryzonie. Urządzenie emituje ultradźwięki od 25 

kHz do 26 kHz przez 0.3 sekundy, w cyklu co 4 sekundy. 

Taka kombinacja jest wyjątkowo skuteczna i gwarantuje, że 

szkodniki nie przyzwyczajają się do emitowanych 

ultradźwięków. 
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KATALOG PRODUKTÓW 

Preparaty czyszczące oraz inne 

   

   

PŁYN DO USUWANIA 

PTASICH ODCHODÓW 

 

Preparat do czyszczenia powierzchni zabrudzonych ptasimi 

odchodami działa bardzo szybko i efektywnie, rozpuszczając i 

oddzielając od podłoża ptasie odchody oraz ich pozostałości. 

Zmywa bardzo skutecznie wszelkie inne zabrudzenia 

pochodzenia organicznego oraz odtłuszcza powierzchnię. 

Przygotowuje podłoże pod montaż kolców zabezpieczającym 

przed ptakami. 

Nadaje się do stosowania na powierzchniach mineralnych: 

tynk, beton, cegła, gres, terakota itp. Znakomicie sprawdza się 

również na powierzchniach metalowych takich jak blacha 

ocynkowana, blacha lakierowana, miedziana oraz 

aluminiowa, także na elementach wykonanych z tworzyw 

sztucznych. Produkt jest mieszaniną ekstraktów roślinnych. 

PREPARAT DO USUWANIA 

SILIKONU 

 

 

Gotowy do użycia żel na bazie naturalnych rozpuszczalników 

o przyjemnym cytrynowym zapachu przeznaczony do 

usuwania utwardzonych silikonów, MS polimerów, mas 

akrylowych i butylowych ze szkła, glazury, laminatów, 

aluminium, podłoży malowanych i powlekanego metalu. Nie 

stosować na podłożach z tworzyw sztucznych. Nie kapie i nie 

ścieka z powierzchni pionowych. Opakowanie – 100ml. 

KEMO Z100 - Spray 

odstraszający kuny 

 

 

SPRAY KEMO Z100 jest bardzo skutecznym i odpornym na 

ciepło koncentratem w sprayu do odstraszania kun. Środek 

jest skuteczny za każdym razem i nie wietrzeje! Naturalny 

składnik aktywny sprayu – geraniol – powoduje, że gryzonie 

trzymają się z daleka od samochodów, strychów i wszelkich 

miejsc, które zazwyczaj są dla nich atrakcyjne. 

KEMO Z101 - Spray usuwający 

ślady zapachowe kuny 

 

 

Spray KEMO Z101 jest środkiem do usuwania śladów 

zapachowych pozostawionych przez kuny i inne gryzonie. W 

naturze dzikie zwierzęta zawsze znaczą swój teren za pomocą 

śladów zapachowych, nie zawsze dla nas wyczuwalnych. 

W przypadku zaniedbania tego i nie usunięcia tych śladów 

oraz użycia odstraszaczy – kuny/gryzonie zostaną 

sprowokowane do bronienia swojego terytorium i mogą stać 

się jeszcze bardziej dokuczliwe. 
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