Vogelwering met behulp van Avicups
Designer Outlet Roermond
Designer Outlet Centre Roermond is een paradijs voor
iedereen die graag shopt: met maar liefst 150 winkels en
200 designermerken is er voor ieder wat wils. Met o.a.
cafés en restaurants, kinderspeelhoek en goedkoop
parkeren biedt zij een hoop extra service.

Wensen van de klant
“Het probleem was vrij eenvoudig. Hoe voorkomen we de overlast op de
luifels veroorzaakt door de ontlasting van duiven?”, aldus de heer Hoekstra,
Facilities Executive bij Designer Outlet Centre Roermond. Het Designer Outlet
heeft een unieke ambiance waarin luifels besmeurd met duivenuitwerpselen
zeker niet passen bij het imago dat zij wil uitstralen.

De oplossing van Rentokil
“Rentokil Protekta werd mij aanbevolen door kennissen die een goede
ervaring hadden gehad met hen. In eerste instantie keken we naar het
spannen van draden en het plaatsen van pinnen om de duiven te weren,”
vertelt de heer Hoekstra, “totdat de adviseur het voorstel deed om gel in te
zetten. We waren gelijk zeer enthousiast over dit middel”. De gel (Avicup), die
in kleine bakjes zit, geeft door de structuur en de geur aan een vogel het idee
dat het vlammen zijn. Hierdoor willen de dieren niet meer op de gevel zitten.
“Wij hebben voor de Avicups gekozen, omdat ze relatief snel aan te brengen
zijn, ze een werkingstijd hebben van minimaal twee jaar en ze niet zichtbaar
zijn voor het winkelend publiek. Er moest wel een speciale hoogwerker
ingezet worden, die de grondtegels niet zou beschadigen of uit hun verband
zou halen. Uiteindelijk is gekozen voor een hoogwerker die via een
aanhanger werd rondgereden. Het gewicht van de hoogwerker werd zo
verdeeld over de aanhanger.”

Voordelen voor de klant
“De adviseur heeft ons goed geholpen en geluisterd naar onze wensen. De
Avicups zijn buiten openingstijden geplaatst, zodat onze bezoekers er geen
last van ondervonden” vertelt de heer Hoekstra. “Daarnaast is er ook een
financieel voordeel, doordat de luiferls nu schoonblijven, hoeft de
schoonmaakdienst niet elke dag de luifels te controleren op duivenpoep en
hoeven zijn ook niet meer de duivenpoep te verwijderen. Dit scheelt enorm
in de kosten. De Avicups hebben twee jaar lange geen onderhoud nodig,
daarna dienen ze pas vervangen te worden. De Avicups zijn zeer effectief
gelbeken. Ze zijn op zes winkelpanden aangebracht en we zien daar geen
vogelactiviteit meer met als gevolg dat de luifels mooi schoon blijven”.

“Wij hebben voor
Avicups gekozen, omdat
ze relatief snel aan te
brengen zijn, ze lange
tijd meegaan en niet
zichtbaar zijn. Ze zijn op
6 winkelpanden aangebracht en we zien daar
geen vogelactiviteit meer,
wat een besparing op
de schoonmaakkosten
oplevert”.
Bas Hoekstra
Facilities Executive

De Experts in Pest Control
•
•
•
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Professionele vogelwering met een uitdaging
Netten, pinnen, spandraden, gel, etc.
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Ruim 80 jaar ervaring in ongediertebestrijding
Minder tijdverlies, minder werk en minder stress

