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Akční nabídka

Profesionální boj  
proti kunám
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Profesionální boj proti kunám
Kuny jsou důležitou součástí našeho ekosystému. Jenže škody, 
které dokážou způsobit na našich autech a domech, jsou příčinou 
pravidelných nepříjemností, a navíc značných výdajů. Produkty pro 
boj proti kunám STOP&GO přinášejí nejlepší možnou ochranu nejen 
vašeho majetku, ale i kun samotných. Naše produkty, kterých se již 
prodaly miliony kusů, vyhovují všem zákonným předpisům a mají 
příslušné certifikace.
Profitujte z více než 30letého know-how, technických inovací a před-
cházejte nákladným poškozením způsobenými kunami. Průměrné 
náklady na odstranění škod činí několik tisíc Kč. Nečekejte, až bude 
pozdě!

Proč kuny koušou do věcí?
Kuny skalní jsou samotáři a své teritorium si střeží. Jako příslušníci 
synantropního druhu hojně vyhledávají blízkost lidí a za útočiště si 
vybírají například motorové prostory parkujících vozidel. Revír si 
vyznačují zanecháním pachové značky. Pokud vozidlo odjede do 
teritoria jiné kuny, vleze konkurenční kuna cíleně právě do tohoto 
vozidla s cizím kuním pachem a vzteky rozkouše a rozškrábe 
všechny díly, které nesou pachovou značku. Přitom kuna rovnou 
zanechá svou vlastní pachovou značku a takzvaný „pingpongový 
efekt“. Jakmile se objeví první kuní značka, škodám se už téměř 
nelze vyhnout!
Profesionální boj proti kunám proto začíná vždy odstraněním pa-
chové značky!Předběžné 

čištění
Odpuzování
pachem

Odpuzování
ultrazvukem

Odstraňovač pachových značek
Speciální čisticí pěna pro předběžné čištění
Důrazně doporučujeme použít před každým dalším opatřením na 
ochranu proti kunám! Slouží k jednoduchému odstranění kuních 
pachových značek. Díky tomu předejdete rizikovému mytí celého 
motoru. Neohrožuje elektronické součástky a nepoškozuje lak ani 
gumové nebo plastové díly.
Při vychladlém motoru přípravek vydatně nastříkejte do celého
motorového prostoru, rovněž na vnitřní stranu kapoty motoru
a blatníků.
Použijte celý obsah balení a nechte krátce působit. Jednoduše
opláchněte vodou – není zapotřebí vysokotlaký čistič ani silný
vodní paprsek. Balení: sprej 300 ml Obj. č.: 07503

> Dobře ulpívající účinná pěna
> Nejjednodušší manipulace
> Nepoškozuje plasty, gumu ani laky

145,-

Pachový kotouček
Intenzivní koncentrát účinné pachové látky
Pachový kotouček s dlouhodobým účinkem signalizuje kunám
„nebezpečného nepřítele“. Jednoduchý prostředek k upevnění
s praktickým háčkem umožňuje umístění přesně podle potřeby.
Univerzálně použitelný v autě, domě, na zahradě nebo na
krytém parkovacím stání. Velká odpařovací plocha zaručuje
intenzivní uvolňování pachu. Pro ochranu celého motorového
prostoru postačí jeden kotouček.
Účinkuje nejméně šest měsíců. Jde o cenově výhodné řešení  
s nejjednodušší manipulací. Visačka s datem exspirace usnadňuje
výměnu v pravý čas.

Balení: krabička/košíček Obj. č.: 07510

> Účinkuje nejméně 6 měsíců
> Visačka s datem exspirace
> V neotevřeném obalu lze  

skladovat po dobu cca 3 let
> Bez nutnosti montáže

249,-

Sprej proti kunám
Intenzivní koncentrát účinné pachové látky
Bojujte proti kunám sprejem. Koncentrát s dlouhodobým
účinkem signalizuje kunám „nebezpečného nepřítele“. Není
zapotřebí celoplošné postřikování všech ohrožených částí,
provádí se pouze bodové nanášení za pomoci přiložených
„pachových polštářků“, které se nalepí a poté pravidelně
postříkají sprejem. Univerzálně použitelný v autě, domě, na
zahradě nebo na krytém parkovacím stání.

Balení: sprej 200 ml Obj. č.: 07520

240,-

> Postačí až na dobu 2 let
> Vysoce účinný koncentrát pachové látky
> Škála s měsíci pro vyznačení dalšího 

termínu nastříkání
> Nejjednodušší aplikace
> Čistý motorový prostor díky „pachovým 

polštářkům“

AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

MOC: 201,-

MOC: 335,-

MOC: 352,-
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Uvedené ceny jsou bez DPH

Ultrazvukový přístroj se 2 reproduktory
Ultrazvukový přístroj s frekvenční modulací
– přípojka do palubní sítě – dvojí účinek
Vysoce účinný ultrazvukový přístroj s přípojkou do palubní sítě. 
Frekvenčně modulované ultrazvukové tóny signalizují kunám „nej-
vyšší nebezpečí“, protože napodobují zvuky vydávané vystrašeným 
zvířetem a varovné signály. Zvířata si na zvuk nezvyknou.
Ochrana proti kunám s dvojím účinkem: Díky dvěma reproduktorům 
nevzniká akustický stín. Vhodný zejména pro úzké a kompaktní 
motorové prostory. Informace: Ultrazvuk neproniká žádnou hmotou.

Balení: blistr Obj. č.: 07515

1599,-

ZÁRUKA

LETÁ

> Úhel vyzařování: 2x 160°
> Akustický tlak: cca 105 dB
> Vhodný pro datovou  

sběrnici CAN

> Přípojka na napětí 12 V
> 2 vodě odolné piezo reproduktory
> Rozsah vyzařování: 360°

Standardní ultrazvukový přístroj
Ultrazvukový přístroj s frekvenční modulací  
– přípojka do palubní sítě
Vysoce účinný ultrazvukový přístroj s přípojkou do palubní sítě. 
Frekvenčně modulované ultrazvukové tóny signalizují
kunám „nejvyšší nebezpečí“, protože napodobují zvuky vydávané 
vystrašeným zvířetem a varovné signály. Zvířata si na
zvuk nezvyknou.

Balení: blistr Obj. č.: 07535

899,-

> Přípojka na napětí 12 V
> 1 vodě odolný piezo reproduktor
> Rozsah vyzařování: 360°
> Úhel vyzařování: 160°
> Akustický tlak: cca 85 dB
> Frekvenční modulace brání přivyknutí 

kun zvuku

ZÁRUKA

LETÁ

Ultrazvukový přístroj na baterie
Ultrazvukový přístroj s technologií sinusového  
tónu – bez přípojky do palubní sítě
Vysoce účinný ultrazvukový přístroj s bateriovým napájením. Frek-
venčně modulované ultrazvukové tóny signalizují kunám „nejvyšší 
nebezpečí“, protože napodobují zvuky vydávané vystrašeným zvíře-
tem a varovné signály. Zvířata si na zvuk nezvyknou. Nezávislý na 
palubní síti díky dvěma tužkovým bateriím AA, doba fungování až 
dvanáct měsíců na jedny baterie. Ideální pro dlouhodobé parkování 
autoveteránů, obytných automobilů, pro autobazary nebo kryté 
parkovací stání.

Balení: blistr Obj. č.: 07580

890,-

ZÁRUKA

LETÁ

4B Ultrazvukový přístroj na baterie
Ultrazvukový přístroj s frekvenční modulací  
– bez přípojky do palubní sítě
Vysoce účinný ultrazvukový přístroj s bateriovým napájením. Frek-
venčně modulované ultrazvukové tóny signalizují kunám „nejvyšší 
nebezpečí“, protože napodobují zvuky vydávané vystrašeným zvíře-
tem a varovné signály. Zvířata si na zvuk nezvyknou.
Nezávislý na palubní síti díky napájení dvěma běžnými knoflíkovými 
bateriemi o napětí 3 V (CR2477), mimořádně dlouhá doba fungování 
cca 24 měsíců na jedny baterie. Ideální pro dlouhodobé parkování 
autoveteránů, obytných automobilů, pro autobazary nebo kryté 
parkovací stání. Balení: blistr Obj. č.: 07533

999,-

ZÁRUKA

LETÁ

> Napájení dvěma alkalickými tužkovými bateriemi AA
> Doba fungování až 12 měsíců
> 1 vodě odolný piezo reproduktor
> Rozsah vyzařování: 360°, úhel vyzařování: 160°
> Akustický tlak: cca 85 dB

> Napájení 2 běžnými knoflíkovými bateriemi CR2477 o napětí 3 V
> 2 vodě odolné piezo reproduktory
> Rozsah vyzařování: 360°, úhel vyzařování: 170°
> Akustický tlak: cca 110 dB

> Vodotěsný podle IP65
> Označení E1 německého úřadu KBA

AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

MOC: 1.219,-

MOC: 2.176,-

MOC: 1.278,-

MOC: 1.464,-


