
 סובלים מהיונים?   לא עוד.
 

 .ההנאה מהחייםהשקט, השלווה ולכם את  וחזירוי לכם את בעיית היונים ורדוקרני פאקיר המדהימים יפת

 

     

 
 

 יונים כזה עוד לא ראיתם מעולם !!!-נגד-דוקרן
 

 יתרונות הדוקרן

 הנדסי יחודי, המונע מהיונים עקיפה, התגברות, או נחיתה במעטפת כנגד היונים, באמצעות מערך סיכות בתכנון  100% -יעילות הגנה של כ

 של הדוקרן. ההגנה

  .צפיפות סיכות שאינה מאפשרת ליונים לחדור ביניהן 

  ס"מ.   20-30סיכות הדוקרן כוללות נקודות שבירה להתאמה קלה ומהירה של הדוקרן למשטחים בטווח רוחב שבין 

  מושלמת לאורך המשטח המיועד להגנה.נקודות חיתוך לאורך הדוקרן, להתאמה 

 .'רוחב גדול במיוחד של הדוקרן, אשר נועד לכסות ולהגן בבת אחת על כל הרוחב של אדן חלון, מנוע של מזגן מפוצל, מעקה מרפסת או גג, וכו  

 .הדוקרן עשוי מחומר כמעט שקוף, להשגת מינימום ניראות ומקסימום שמירה על האסטטיקה של המבנה 

 לל פינים מיוחדים העוזרים בהתקנה ישרה ומדויקת ללא צורך במדידות וחישובים מסובכים, ומונעים מרווחים אסורים בין יחידות הדוקרן כו

 הדוקרנים. 

   .התקנה קלה ומהירה גם על ידי חסרי נסיון, בהדבקה או בהברגה למשטח 

 

 ישומי הדוקרן

שנות מחקר ופיתוח, כמו גם ניסויי שטח רבים, מתאים להתקנה במקרים הבאים )דוגמאות  6טק, מתקדם, מתוחכם ומשוכלל זה, פרי -דוקרן היי

 להמחשה בלבד(: 

  ס"מ, למניעת מטרד רעש לפנות בוקר וזיהום מכיני יונים שגורמות למחלות רבות.  20-30רוחב שלם של אדן חלון, בטווח רוחב שבין 

 כסה מנוע של מזגן מפוצל, למניעת זיהום המזגן וקינון היונים במרפסת הבית. מ 

  ,מעקה חיצוני או פנימי של גג הבנין, למניעת לשלשת יונים על לוחות סולריים, על קולטי השמש של מערכת חימום המים, על המכוניות בחניה

 על סירי הבישול המונחים לקירור על המעקה או על חוטי הכביסה.

 קה המרפסת, למניעת כתמי לשלשת יונים על רצפת המרפסת וחדירת היונים מהמרפסת לתוך הדירה.מע 

 

 נותן המוצר שלנו איזה הנאות

  אם נמאס לך להתעורר כל יום לפנות בוקר מהמיית היונים, לצאת בבוקר מהבית ולגלות שכניסת הבית היפה שלך, כמו גם המכונית האהובה

 אז הדוקרן המתוחכם והמאוד יעיל הזה הוא הפתרון שחיכית לו!  –ת היונים שלך, גם הם מטונפים בלשלש

  אם אי אפשר להישען על אדן החלון כדי ליהנות מהנוף או לזכות ברגעים של הנאה ושקט במרפסת, בלי שתגלה שהיונים ליכלכו כבר את שניהם

 דירתך! אז הדוקרן שלנו הוא בהחלט הפתרון שיציל אותך ויחזיר לך את ההנאה מ –

  אם אי אפשר לתלות כביסה ליבוש או להניח לקירור על מעקה מרפסת המטבח את סיר הבישול הלוהט עם המאכל האהוב עליך, כי היונים

 אסור להמתין יותר. עכשיו הזמן להתקין את הדוקרן המיוחד הזה ולזכות שוב בביתך האהוב ללא מטרדי יונים!   –זיהמו את המקומות האלו 

 

 לפרטים והזמנות: 

076-5437473 

info@niturim.co.il 

 אין יונים –יש פאקיר 


