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HAKKIMIZDA
Etkili kuş kovucu ürünler üretmek için yola çıkmış ve kendisine misyon olarak
"insanların kendini sağlıklı huzurlu ve güvende hissedecekleri ürünler üretmeyi"
hede�emiş bir firmadır. Plastik Kuşkonmaz Ürünü Müşterilerinin 
bir an önce sağlıklı yaşam alanlarına kavuşmasını sağlamak için projelerini 
süratle ve zamanında bitirmek ; bu konuda bize duyulan güveni boşa çıkartmamak
yine vazgeçilmez ilkelerimiz arasındadır. Kalite ve hizmet kadar önemli bir değer
onu uygun bir maliyet ve fiyatla sunmaktır.

MİSYONUMUZ
Toplumsal boyutta yaşam boyu sağlıklı yaşam alanı olanaklarını sağlayarak,
toplum ve sektörle olan ilişkileri güçlendirmek, sosyal yaşama, mesleki
sektöre güncel bilgi, teknolojiyi aktarmak, doğal ve kültürel canlı hayatına 
olan duyarlılığı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ
Plastik Kuşkonmaz Bariyer ve Kuş Kovucu Yöntemlerinde öncü olmak,
ulusal ve evrensel gelişmelere koşut ürünler üretmek,
toplum ve sektörle daha güçlü sağlıklı yaşam alanları kurmaktır.



Hizmetlerimiz 
1. Konutlarda Kuş Kontrol S�stemler�

2. Enerj� Nak�l Hatları Kuş Kontrol S�stemler�

3. Mar�na ve L�man Kuş Kontrol S�stemler�

4. Haval�manı Kuş Kontrol S�stemler�

5. Endüstr�yel Kuş Kontrol S�stemler�

6. Fabr�ka ve Üret�m Tes�sler� Kuş Kontrol S�stemler�

7. Hastane ve Sağlık Kuruluşları Kuş Kontrol S�stemler�

8. Tarımsal Alanlarda Kuş Kontrolü

Etkili kuş kovucu ürünler üretmek için yola çıkmış ve kendisine misyon olarak
"insanların kendini sağlıklı huzurlu ve güvende hissedecekleri ürünler üretmeyi"
hede�emiş bir firmadır. Plastik Kuşkonmaz Ürünü Müşterilerinin 
bir an önce sağlıklı yaşam alanlarına kavuşmasını sağlamak için projelerini 
süratle ve zamanında bitirmek ; bu konuda bize duyulan güveni boşa çıkartmamak
yine vazgeçilmez ilkelerimiz arasındadır. Kalite ve hizmet kadar önemli bir değer
onu uygun bir maliyet ve fiyatla sunmaktır.

NEDEN BİZ ?
2012 yılından bu yana  ülkemizde elektrik direkleri, fabrika atıkları, 
bilinçsiz kişilerin verdikleri zarar dolayısı ile ülkemizden her yıl göç eden
5 milyar kuş türünün bir çoğunun telef olmasını önlemeye çalışmaktayız.
Ar-ge çalışmalarımız sonucu her yıl geliştirdiğimiz kuş kontrol ürünlerimizin
kuş popülasyonuna oldukça etkisi mevcuttur. Göç esnasında ülkemize gelip
ev sahipliği yaptığımız kuş türlerinin ölümle sonuçlanan çarpılma, zehirlenme
avlanma gibi riskleri %70 azaltmış bulunmaktayız. Bu başarımızı 
değerli referanslarımız ve kullanıcılarımız ile başarmış bulunuyoruz.
Böylelikle ülkemizde misafir ettiğimiz  kuş türleri zarar görmeden üreme
barınma ve zamanı gelince göç yollarına sağlıklı bir şekilde 
devam edebilmektedir.
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Böylelikle ülkemizde misafir ettiğimiz  kuş türleri zarar görmeden üreme
barınma ve zamanı gelince göç yollarına sağlıklı bir şekilde 
devam edebilmektedir.

Plastik Kuşkonmaz Bariyer 
Model : EKO 1D Şe�af

Etk�l� kuş caydırıcı olan EKO 1D Şeffaf Model ürünümüz
genel olarak orta ve küçük kuşlar �le �lg�l� yaşanan
problemlerde terc�h ed�lmekted�r. 
Çevre dostudur. Canlılara h�çb�r zarar vermez. 
Canlıları zarar göreb�lecekler� 
(Elektr�k Hatları, Fabr�kalar, Bacalar, Enerj� Kaynakları, B�na Çatıları vb) 
alanlardan onların daha mutlu yaşayacakları ve üreyecekler� 
doğal yaşam alanlarına döndürmekte büyük rol oynamaktadır.

GENİŞLİK: 15 CM
UZUNLUK: 50 CM
KOLİ İÇERİĞİ: 100 Adet ( 50 Metre ) EKO 1D Şeffaf
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Plastik Kuşkonmaz Bariyer 
Model: EKO 1D Şe�af

1. En: 15 cm. (Standart model küçük ve orta büyüklükteki kuşlar için)
2. Uzunluk: 50 cm
3. Yükseklik: Taban yüksekliği dahil 11,5 cm
4. Polikarbonat Malzemeden İmal Edilmektedir. Geri dönüşüm değildir.
5. UV Koruması Mevcuttur.
6. Alt tablo uçları yanlış montaja engel olmak için özel puzzle kilit sistemlidir.
7. 50 CM'de toplam 32 diken çubuğu bulunur.
8. ESCR (Çevresel etkili çatlamaya dirençli nem, basınç vb.)
9. Mukavemetli, kırılmaya dayanıklıdır
10. Metal içermez, metal kaplama veya boya içermez, çürümez, korozyona uğramaz.
11. HB yanmazlık sınıfındadır.
12. Kimyasal etkilere dayanıklıdır.
13. Elektrik iletkenliği yoktur.
14. Hafiftir, uygulandığı yüzeye yük bindirmez.
15. Özel renk imal edilmektedir. 
Özel renk imal edilmesi için minimum sipariş miktarı 1000 m/tül’ dür.
16. Koli içeriği 50 m / 100 adet
17. Türk Malıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL ÖZELLİKLERİ

Uygulandığı yüzeye kuşların konmasını engeller.
Şeffaf polikarbon malzemeden üretilmiştir.
UV katkılıdır; güneş ışınlarından etkilenmez. 
Paslanmaz, çürümez ve deformasyonlara dayanıklıdır.
Yüksek rüzgar ve kar yüklerine dayanıklıdır.
En zor tabiat şartlarına; fırtınalara, doluya, kar ve buzlanmaya maruz kalırlar. 
Bu koşullar altında, bariyer kırılmaz ve kışın soğuğundan yazın sıcağına,
yüksek ısı değişimlerine rahatlıkla uyum sağlarlar.
Hafiftir.
Ekonomiktir.
Özel tasarım bir üründür. 03



EKO 2D ŞEFFAF TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

1. En: 15 cm. (Standart model küçük ve orta büyüklükteki kuşlar için)
2. Uzunluk: 50 cm
3. Yükseklik: Taban yüksekliği dahil 11,5 cm
4. Şe�af Polikarbondan imal edilmiştir.
5. UV Koruması mevcuttur.
6. Alt tablo uçları yanlış montaja engel olmak için özel puzzle kilit sistemlidir.
7. 50 CM'de 14 diken bloğu, Tek bir diken bloğunda 2 çubuk; 
toplam 28 çubuk bulunur.
8. ESCR (Çevresel etkili çatlamaya dirençli nem, basınç vb.)
9. Mukavemetli, kırılmaya dayanıklıdır
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Etk�l� kuş caydırıcı olan EKO 2D Şeffaf Model ürünümüz
genel olarak orta ve küçük kuşlar �le �lg�l� yaşanan
problemlerde terc�h ed�lmekted�r. 
Çevre dostudur. Canlılara h�çb�r zarar vermez. 
Canlıları zarar göreb�lecekler� 
(Elektr�k Hatları, Fabr�kalar, Bacalar, Enerj� Kaynakları, B�na Çatıları vb) 
alanlardan onların daha mutlu yaşayacakları ve üreyecekler� 
doğal yaşam alanlarına döndürmekte büyük rol oynamaktadır.

GENİŞLİK: 15 CM
UZUNLUK: 50 CM
KOLİ İÇERİĞİ: 100 Adet ( 50 Metre ) EKO 2D Şeffaf

Plastik Kuşkonmaz Bariyer 
Model: EKO 2D Şe�af

10. Metal içermez, metal kaplama veya boya içermez, paslanmaz, 
çürümez, korozyona uğramaz.
11. HB yanmazlık sınıfındadır.
12. Kimyasal etkilere dayanıklıdır.
13. Elektrik iletkenliği yoktur.
14. Hafiftir, uygulandığı yüzeye yük bindirmez.
15. Özel renk imal edilmektedir. Özel renk imal edilmesi için 
minimum sipariş miktarı 1000 m/tül’ dür.
16. Koli içeriği 50 m / 100 adet
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Etk�l� kuş caydırıcı olan EKO 2D Şeffaf Model ürünümüz
genel olarak orta ve küçük kuşlar �le �lg�l� yaşanan
problemlerde terc�h ed�lmekted�r. 
Çevre dostudur. Canlılara h�çb�r zarar vermez. 
Canlıları zarar göreb�lecekler� 
(Elektr�k Hatları, Fabr�kalar, Bacalar, Enerj� Kaynakları, B�na Çatıları vb) 
alanlardan onların daha mutlu yaşayacakları ve üreyecekler� 
doğal yaşam alanlarına döndürmekte büyük rol oynamaktadır.

GENİŞLİK: 15 CM
UZUNLUK: 50 CM
KOLİ İÇERİĞİ: 100 Adet ( 50 Metre ) EKO 2D Şeffaf

Plastik Kuşkonmaz Bariyer 
Model: EKO 3D Şe�af

Etk�l� kuş caydırıcı olan EKO 3D Şeffaf Model ürünümüz genel olarak 
orta ve küçük kuşlar �le �lg�l� yaşanan problemlerde terc�h ed�lmekted�r. 
Çevre dostudur. Canlılara h�çb�r zarar vermez. 
Canlıları zarar göreb�lecekler� 
(Elektr�k Hatları, Fabr�kalar, Bacalar, Enerj� Kaynakları, B�na Çatıları vb) 
alanlardan onların daha mutlu yaşayacakları ve üreyecekler�
doğal yaşam alanlarına döndürmekte büyük rol oynamaktadır.

Not : Ürün ENH ( Enerj� Nak�l Hatları ) kuşlardan kaynaklanan 
kes�nt�ler� önlemek �ç�n kullanıma uygundur. 
Hava� Hatlarda kullanılan ürünlerde aranan TS - EN Belgeler� mevcuttur. 
D�led�ğ�n�z metrajlarda s�par�ş vereb�l�rs�n�z.
En etk�l� kuş kovucu ürün olup, 
uzun ar-ge çalışmaları sonucu gel�şt�r�lm�şt�r. Türk�ye'de tekt�r.

GENİŞLİK: 15 CM

UZUNLUK: 50 CM

KOLİ İÇERİĞİ: 100 Adet ( 50 Metre ) EKO 3D Şeffaf�

ÜRÜNÜN SAHİP OLDUĞU BELGELER

TS EN 60068-2-75:2000, TS EN 60112:2006 +A1:2010, TS EN 60695-2-10:2003, 
TS EN 60068-2-1:2009, TS EN 60068 -2-2:2012



EKO 3D ŞEFFAF TEKNİK ÖZELLİKLERi
1. Yüksekl�k: Taban yüksekl�ğ� dah�l 11,5 cm
2. Pol�karbonat Malzemeden İmal Ed�lmekted�r. Ger� dönüşüm değ�ld�r.
3. UV Koruması Mevcuttur.
4. Alt tablo uçları yanlış montaja engel olmak �ç�n puzzle k�l�t s�steml�d�r.
5. 50 CM'de 14 d�ken bloğu, Tek b�r d�ken bloğunda 3 çubuk; 
toplam 42 çubuk bulunur.
6. ESCR (Çevresel etk�l� çatlamaya d�rençl� nem, basınç vb.)
7. Mukavemetl�, kırılmaya dayanıklıdır
8. Metal �çermez, metal kaplama veya boya �çermez, paslanmaz, 
çürümez, korozyona uğramaz.
9. HB yanmazlık sınıfındadır.
10. K�myasal etk�lere dayanıklıdır.
11. Elektr�k �letkenl�ğ� yoktur.
12. Haf�ft�r, uygulandığı yüzeye yük b�nd�rmez.
13. Özel renk �mal ed�lmekted�r. 
Özel renk �mal ed�lmes� �ç�n m�n�mum s�par�ş m�ktarı 1000 m/tül’ dür.
14. Türk Malıdır.



Etk�l� kuş caydırıcı olan paslanmaz çel�k kuşkonmaz bar�yer ürünümüz 
genel olarak orta ve küçük kuşlar �le �lg�l� yaşanan problemlerde terc�h
ed�lmekted�r.  
Canlıları zarar göreb�lecekler� 
(Elektr�k Hatları, Fabr�kalar, Bacalar, Enerj� Kaynakları, B�na Çatıları vb) 
alanlardan onların daha mutlu yaşayacakları ve üreyecekler�
doğal yaşam alanlarına döndürmekte büyük rol oynamaktadır.



Paslanmaz Çelik Kuşkonmaz Bariyer 

Model Teknik Özellikleri

1. TABAN POLİKARBON 
2. DİKENLER PASLANMAZ ÇELİK TEL
3. KROM NİKEL -METAL- PLASTİK KUŞKONMAZ 
4. Plast�k Kuşkonmaz D�ken 
5. B�r Adet Ürün 50 Cm.d�r

Etk�l� kuş caydırıcı olan paslanmaz çel�k kuşkonmaz bar�yer ürünümüz 
genel olarak orta ve küçük kuşlar �le �lg�l� yaşanan problemlerde terc�h
ed�lmekted�r.  
Canlıları zarar göreb�lecekler� 
(Elektr�k Hatları, Fabr�kalar, Bacalar, Enerj� Kaynakları, B�na Çatıları vb) 
alanlardan onların daha mutlu yaşayacakları ve üreyecekler�
doğal yaşam alanlarına döndürmekte büyük rol oynamaktadır.



Paslanmaz Çelik Kuşkonmaz Bariyer 

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN: 
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