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Použití  - lankový systém je alternativní ochranou proti holubům k hrotovému, síťovému a elektrickému 

systému, určený k ochraně říms, parapetů, příhradových konstrukcí, okapů, okrajů střech atd. 

 

Princip tohoto systému spočívá v napnutí ocelové struny, resp. strun v dostatečné výšce (cca. 11 cm) nad 

ochraňovanými prvky, které zamezí holubům v dosednutí. 

Nosnou část systému tvoří nerezové vzpěry s otvorem na konci, které jsou určeny pro uchycení nerezové 

ocelové struny. Uchycení struny ke vzpěrám se provádí pomocí vypínacích nerezových pružinek a 

strunových Alu svorek. Nosné vzpěry se instalují na chráněný prvek ve vzájemné vzdálenosti max..70 cm 

pomocí kotevních nýtů, nebo v případě instalace na okraje okapů, resp. na ploché ocelové konstrukce 

pomocí okapových vzpěr ležatých/stojatých, utažením fixačního šroubu.  

 

Materiál BIRD WIRE je velmi odolný proti nepříznivému vlivu povětrnosti a stabilní proti vlivu UV 

záření. Nerezové pružinky zajišťují trvalé vypnutí strun a tvarovou paměť při pokusu o dosednutí  holuba. 

Veškeré ocelové komponenty systému jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli, materiál kotevních nýtů 

termoplastový nylon, odolný vůči UV záření. 

 

Instalace  - v případě vykrytí, resp. ochrany prvku do šířky 5 cm stačí instalace jedné řady  BIRD WIRE. 

V případě vykrytí širších prvků instalujte jednu řadu BIRD WIRE na každých 5 cm šířky. 

 
 

KOMPONENTY SYSTÉMU 
 

BIR001 nerezová struna 

BIR004 nerezová vzpěra s otvorem, výška 11 cm 

BIR009 nerezová pružinka  

BIR010  kotevní nýt, termoplast.nylon, v 25 mm 

BIR019 okapová vzpěra s otvorem, nerez ležatá 

BIR026 okapová vzpěra s otvorem, nerez stojatá 

 

 

MONTÁŽNÍ POMŮCKY 

 

- vrtací technika - elektrická vrtačka síť/aku. 

- kleště pro oddělení struny a stisknutí Alu svorky 

- montážní klíč pro utažení fixačního šroubu 
 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 

Při instalaci používejte běžné ochranné pomůcky – rukavice, ochranné brýle.  

Při instalaci ve výškách nebo nad hlubinou používejte záchytné systémy. Kolektivní zajištění, žebříky a osobní 

zajištění pro práci ve výškách používané na stavbě musí být používány v souladu s NV č. 362/2005 Sb., návodem od 

výrobce a příslušných technických norem, a to včetně horolezecké techniky. 
 

 

Výhradní dovozce do ČR a SR : 
FASCO plus, s.r.o., K Podjezdu 5, 140 00 Praha 4 

Telefon :777 071 158, e-mail :  fasco@fascoplus.cz , www.fascoplus.cz, IČO 60488603 

Firma FASCO plus, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27371. 

Základní jmění společnosti 1.000.000,-Kč. 

Výrobce :  SEL s.a., Fontenay-sous-Bois, France 
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