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Fuglenet
EXPO-NET fuglenet
Der er intet så godt som bær fra
haven. Det synes fuglene også. De
plukker løs af planter og buske,
hvis de kan komme til det. Og det
er ikke små mængder, der kan
forsvinde. Fra jordbærbede og
bærbuske forsvinder 40 til 60 % af
udbyttet, hvis fuglene får frit spil.
Løsningen er at overdække afgrøderne med EXPO-NETs fuglenet lavet af det miljøvenlige plastmateriale PE.
Fuglenet er enkle og hurtige at
opsætte og fjerne igen. Man kan
eksempelvis opbygge en tunnel
med nettet over afgrøderne eller
en teltlignende konstruktion, således at man kan plukke inde under
nettet. Husk at sørge for at lukke
langs kanten, så fuglene ikke kan
krybe ind under nettet.
Nettets store fleksibilitet betyder, at
det kan strækkes både på langs og
på tværs og således tilpasses det
aktuelle behov. Fleksibiliteten
medvirker også til, at fuglene ikke
bliver fanget i nettet.

Fuglenet

EXPO-NET fuglenet/BOP-net
EXPO-NET BOP-net er et effektivt
stop mod fugle i f.eks. stalde.

BOP 90/200

BOP 36/200

Nettet kan monteres i rygningen
på stalden eller i siden, hvor der er
"hul" til luft/ventilation. Dermed
forhindrer man fugle i at flyve ind i
staldbygningen.

Nettet bruges også som "tag" i
volierer og hønsegårde.
For nærmere oplysninger om vores
fugle- og BOP-net, kontakt venligst
EXPO-NET Danmark A/S eller besøg vores hjemmeside og læs mere:
www.expo-net.dk

De specielle BOP-net typer er
meget stærke, og de kan derfor
også bruges til at bygge en flytbar
voliere til fasaner og lignende.

Tekniske specifikationer fuglenet:
Varenr.

DB-Nr.

Type

Maskestr. Bredde

Længde Farve

5640561-

-

4x5m

20 x 25 mm 4 m

5m

Grøn

5641061-

-

4 x 10 m

20 x 25 mm 4 m

10 m

Grøn

5630561-

1497890

3x5m

20 x 25 mm 3 m

5m

Grøn

5650561-

1497866

5x5m

20 x 25 mm 5 m

5m

Grøn

5651061-

3465598

5 x 10 m

20 x 25 mm 5 m

10 m

Grøn

7310863-8200

-

2 x 100 m 20 x 25 mm 2 m

100 m

Grøn

7310863-8300

2503472

3 x 100 m 20 x 25 mm 3 m

100 m

Grøn

7310891-8300

-

3 x 100 m 20 x 25 mm 3 m

100 m

Sort

Alle mål er cirkamål.

Tekniske specifikationer fuglenet/BOP-net:
Varenr.

Type

Maskestr.

Bredde

Længde

Farve

0090090-100

90/100

1,7 X 1,7 cm

100 cm

100 m

Sort

0090090-150

90/150

1,7 x 1,7 cm

150 cm

100 m

Sort

0090090-200

90/200

1,7 x 1,7 cm

200 cm

100 m

Sort

0090090-400

90/400

1,7 x 1,7 cm

400 cm

100 m

Sort

0090036-200

36/200

2,5 x 2,0 cm

200 cm

200 m

Sort

0090010-400

10/400

2,5 x 3,5 cm

400 cm

100 m

Sort

Alle mål er cirkamål.
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