
 

Scare spikes Pennensystemen (Vogelwering, duivenwering) 
 

Wij verkopen en installeren al sedert 30 
jaar pennensystemen om te voorkomen 
dat vogels landen op ongewenste plaatsen 
en hierdoor onderliggende geveldelen en 
balkons vervuilen met hun excrementen, 
Deze kunnen onomkeerbare schade 
aanrichten aan verfwerk, aluminium, en metselwerk. 

Er zijn een groot aantal pennensystemen verkrijgbaar, jammer genoeg zijn er een aantal 
welke kwalitatief zeer onder de maat zijn en vaak binnen korte tijd hun functionaliteit 
verliezen.  Hierdoor ziet men vaak dat een behandeld gebouw ondanks een geplaatst 
systeem toch vol met uitwerpselen zit. Het gevolg is dat een gebouw eigenaar afkeer 
krijgt van pennensystemen in het algemeen. Ook de plaatsing zelf vereist toch het 
benodigde vakmanschap om te voorkomen dat men vaak gigantische bedragen verspilt. 

Hiernaast ziet u een goed Inox pennensysteem 
met een totale hoogte van 11 cm en een 
onderlinge pen-afstand van 5 cm. (model 311) 
De pennen zijn zodanig behandeld dat deze zeer 
flexibel zijn en altijd in hun oorspronkelijke 
stand terugkeren. Vanaf een hoogte van 
ongeveer 2 a 3 meter zijn deze nagenoeg niet 
meer zichtbaar waardoor een gebouw hierdoor 
niet ontsierd wordt en absoluut zal vrij blijven 
van ongewenste duiven. 

De verlijming van de pennensystemen gebeurt 
d.m.v. een MS Polymeer welke direct de 
belasting van een duif aan kan en waarmee wij 
ook al ruim 20 jaar zeer goede ervaring hebben 
op vele verschillende ondergronden onder alle 
weersomstandigheden. 



 

Scare Spikes model 311  

(geschikt voor Duiven, Meeuwen, kraaien etc.) 

Als beste getest pennensysteem, 
Basis 100 % UV gestabiliseerd polycarbonaat, pennen uit INOX verenstaal.              
Breedte Bereik 15,5 cm.  Hoogte 11 cm.  strip lengte 50 cm x 2 cm, 80 pennen per meter. 
Verpakt per  50 meter kleinere hoeveelheden mogelijk.  
Het systeem is klaar voor gebruik (pennen zijn voorgemonteerd in de strips en kunnen nooit 
loskomen) 
De pennen zijn zeer flexibel waardoor de dieren niet gekwetst raken en zodat de pennen 
altijd in dezelfde stand terugveren. (zonder te buigen) 
 



Scare Spikes model 304 

Geschikt voor : Duiven, Spreeuwen, Meeuwen Kraaien, Kauwen etc..  

Als beste getest pennensysteem voor smallere randen en kleinere vogels.  
Onderlinge penafstand 4,5 - 5  cm., met in het midden een extra diagonale pen.   

Basis 100 % UV gestabiliseerd polycarbonaat, pennen uit INOX verenstaal.               
Breedte bereik 9 cm.  Penhoogte 11 cm.   strip lengte 50 cm x 2 cm, 80  pennen per meter. 

Verpakt per  50 meter (kleinere hoeveelheden mogelijk) 
 



Al onze pennensystemen zijn uitvoerig in de praktijk getest, wij garanderen daarom elk 
systeem op duurzaamheid en effectiviteit voor tenminste 5 jaar. 
Scare Spikes kunnen zowel gelijmd, geschroefd als met pop-rivet(nagels) worden bevestigd. 
 

Verlijmen van Scare Spikes 

Wij leveren Speciale lijm op basis van MS 
Polymeer, kan zelfs op vochtige ondergronden 
gelijmd worden en is binnen 1 uur sterk genoeg om 
de eerste vogels aan te kunnen.  
Maar veel belangrijker ! Deze lijm is zeer 
duurzaam, onze oudste applicatie staat al 20 jaar.  
Koker 310 ml 
1 koker is voldoende om 10 meter systeem te 
verlijmen  

Let op ! Gebruik nooit gewone siliconen om 
polycarbonaat te verlijmen. 
 

Zorg er altijd voor dat de pennen over de rand 
steken (zoals hiernaast afgebeeld) zodat de vogels niet 
voor de pennen kunnen landen. Bij bredere randen kan 
het noodzakelijk zijn 2 of meer rijen achtereen te plaatsen 
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