OVER DR. KOLBE GmbH
Gebaseerd op lange jaren van toewijding op
het gebied van de dierenbescherming en het
basisidee van een transparante vogelbescherming ontstonden na meer dan drie jaar ontwikkeling twee innovatieve producten.
Sinds onze oprichting in 2008 verkopen wij
deze producten voor de transparante vogelbescherming.
Door een constante verdere ontwikkeling kunnen wij altijd een gelijkblijvende kwaliteit op
zeer hoog niveau garanderen

ONZE FILOSOFIE
ln het middelpunt van onze filosofie staat de
bescherming van het vogelleven! Deze basisgedachte weerspiegelt zieh in al onze producten,
die expliciet als bijdrage voor een actieve
vogelbescherming zijn ontwikkeld.
Het is voor ons belangrijk met onze producten
een bewuster handelen op het gebied van de
vogelbescherming mogelijk te maken en daarbij de remmingen vanwege optische nadelen te
verminderen I
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birdsticker® en birdpen®
beschermen vogels tegen botsingen op glas
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Onze Producten
Wij leveren aantrekkelijke oplossingen, om actieve
vogelbescherming voor iedereen toegankelijk te
maken.
Daarbij speien vooral de hoge transparantie ende
gebruikersvriendelijke toepassing een belangrijke rol: de wereldwijd gepatenteerde birdpen®
en birdsticker® zijn niet alleen gemakkelijk aan te
brengen, deze zijn ook dankzij de transparantie uit
esthetisch oogpunt uiterst aantrekkelijk.

Vogels En Glas - Een Meestal Dodelijke
Combinatie

Een effectieve beschermingsmogelijkheid
voor grotere vlakken, is de door ons ontwikkelde
birdsticker®. Deze vogelapplicaties van speciale transparante folie hebben een uitstekende
werking. Om een optimaal resultaat te kunnen
bereiken, moeten over het hele vlak meerdere
birdsticker® per venster worden aangebracht.
Een pluspunt van de birdsticker® is de lange levensduur.Eenmaal aangebracht werken deze vele
jaren. Bovendien kunt u uw ramen probleemloos
metmilde middelen schoonmaken.

Dankzij onze producten heeft u geen vakkennis
meer nodig om de vogels tegen uw glasoppervlakken te beschermen!

Vogels kunnen in de natuurlijke levensruimte hindernissen probleemloos herkennen en ontwijken.
Glasoppervlakken zijn voorvogels echter een
gevaar, omdat zij dezenietals hindernis kunnen
waarnemen of door de spiegeling in de war worden
gebracht.
Miljoenen vogels sterven daarom jaarlijks na
een botsing met glasoppervlakken. Ons doel is,
glasoppervlakken voor vogels herkenbaar en dus
ongevaarlijk te maken.

WERKING

Serious hazards for birds include:

Met de birdpen® en birdsticker® ontvangt u
uitontwikkelde en hoogwaardige producten. De
voor mensen nagenoeg anziehtbare strepen en vogelapplicaties zijn dankzij een speciale UV-Iaag voor
vogels duidelijk als hindernis
waarneembaar en kunnen het best op de aanvliegzijde worden aangebracht. Bovendien verschillen
beide oplossingen vooral voor wat betreft het gebruik en het uiterlijk van de ziehtbare alternatieven.

 Valledig beglaasde gebouwen/kantoren
 Spiegelende gevels
 Wachthuisjes
 Grate vensteroppervlakken
 Serres
 Glazen geluidsweringen
 Bruggen met glazen
 Hoekramen

birdsticker®

Dat mensen en vogels een ander kijkgedrag in het
UV-gebied hebben, is allang bekend. De birdpen®
en birdsticker® gebruiken juist deze eigenschap.
Het probleem van de vogelbotsingen is heel complex: niet alleen omgevings- en lichtomstandigheden, maar ook jaargetijden en spiegelingen in
vensters speien hierbij een belangrijke rol.

Zo ziey de Mensh ey

birdpen®

Zo ziey een Vogel he
t

De birdpen® is speciaal voor het prive gebruik met
kleinere vensteroppervlakken ontwikkeld. Aangebracht in een strepenpatroon kunt u daarmee de
vogels bijzonder eenvoudig en snel beschermen.
De birdpen® is weersbestendig, maar moet na het
wassen van de ramen opnieuw worden aangebracht,
om de optimale werking te bereiken.
Een pluspunt van de birdpen®: het eenvoudige
gebruik. Net zoals met een normale viltstift worden
ramen met een strepenpatroon bewerkt en klaar is
uw bijdrage aan een actieve vogelbescherming!

