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A ByeBirds egy teljesen újszerű, és egyben az egyik leghatékonyabb természetes módszer a madarak 
elleni védekezés területén. Egyszerű megoldást nyújt a sok helyen komoly problémát jelentő fészkelő 
galambok ellen. Alkalmazása azért nagyszerű, mert hatékonysága valóban hosszú ideig fenntartható.  
A 2000-es év óta több mint 5000 felhasználó elégedettsége igazolja a termék kitűnő minőségét.  
A ByeBirds egy gél állagú paszta. A keverék 100%-ban természetes, kizárólag gyógynövény és virágolaj 
alapú, melynek illatanyaga, állaga és íze elriasztja a madarakat.

HOGYAN MŰKÖDIK?
Illatát azonnal érzékelik a madarak, ami elriasztja őket az adott területről. Gél állagú anyaga a madarak 
tollazatához ragad, mely zavart okoz a repülésben, így többé nem fogják megközelíteni a területet.

JELLEMZŐI
természetes alapanyagának köszönhetően nem 
tesz kárt az állatokban

a japán környezetvédelmi hatóság által 
bevizsgált termék

nem mérgező, bőrrel érintkezve ártalmatlan, 
madarakra és emberekre nézve is teljesen  
biztonságos

az Európai Unió által elismert élelmiszer alapú 
aktív hatóanyagokat tartalmaz

a madarak viselkedését, pszichológiáját 
megcélzó riasztó szer

minden madárfajta ellen hatékony,
különösen a kis- és közepes termetű fajok
ellen, mint pl. a galamb, veréb, sirály, seregély, 
fecske, varjú és denevér

tisztán tartja a tetőt, homlokzatot vagy az épület 
bármely más részét, ezáltal aktívan fenntartható  
a terület higiéniája

ideális közterületek, középületek, történelmi 
műemlékek, raktárak, gyárak, templomok,  
gazdaságok, hirdetőtáblák, állomások, repterek 
védelmére

a ByeBirds 690 paszta gyümölcsfák, növények, 
mezőgazdasági területek védelmére szolgál

nagy területeket lefedő hatékonysággal rendel-
kezik, telepítése egyszerű különböző színekben 
kapható

hosszútávú hatékonyság jellemzi, telepítés után 
3 éven keresztül aktív

BYEBIRDS
ÉS PROBLÉMÁI ELSZÁLLNAK!



TERMÉKFAJTÁK

ByeBirds normál

A gyakori fészkelő madarak mindig is egészségügyi gondot jelentettek a városok számára. Ez a fő-
leg köz- és magánépületeket, történelmi műemlékeket, ipari területeket érintő probléma mostanáig  
megoldatlan maradt. A ByeBirds normál minden fajta madár riasztására alkalmas szer, egy igazán tartós 
megoldás.

ByeBirds hard

Ez a típusú, zöldes-szürke gél meleg és esőálló keverék, melynek
sűrűbb állaga az extrém időjárási viszonyokkal is megbirkózik.

ByeBirds kültéri

Ez a termék legújabb verziója, a 2012-es évben megjelent 
új fejlesztés, melynek hatóereje 50%-al hosszabb ideig tart.

ByeBirds 690

Speciális keverék, melyet gyümölcsfák, növények és mezőgazdasági területek
védelmére fejlesztettek ki, ideális megoldás a seregélyek elriasztására.

ByeBirds ezüst

Ezüstszínű paszta, extra menta illattal.


