
         
 

 
 

   

         

           

 

 

Ochranná síť 
Položka 44301/44311/44321/44331/44341 

 

 
 
 
 

Instrukce k montáži 

Ochranná síť na balkon: 

Změřte výšku od stěny římsy až ke stropu. Pokud má balkon balustrádu, 

doporučujeme měřit z podlahy balkonu, aby se zabránilo  mezerám. 

Instalace: 

Než začnete s upevněním ochranné sítě, ujistěte se, že je povoleno vrtání otvorů v 

bočních stěnách nebo balustrádě balkonu či terasy. 

1. Zkontrolujte, zda je velikost ochranné sítě dostatečná. Síť by měla být předem 

natažena. Boční řetězce jsou pro lepší  orientaci. Nejprve utáhněte síť na výšku     

a poté na šířku. Musí být natažena,    dokud každé oko nedostane čtvercový tvar 

(špatně. 1). Vezměte prosím na vědomí, že síť  upevněná na balkoně by se měla 

mírně prohýbat, aby na ni kočka nemohla vylézt. Po  zvážení předchozích detailů, 

může být ochranná síť zkrácena na potřebnou  velikost. Aby  uzly na síti držely  

pevně, nezkracujte méně než 1  cm od  uzlů. 

2. Pro upevnění háků vyvrtejte potřebný počet otvorů do bočních stěn i do balkonové 

římsy (pokud nelze balustrádu použít k upevnění sítě). Otvory by mezi sebou měly 

mít krátké vzdálenosti, aby pro kočku nevznikly žádné mezery (špatně. 2). Síť lze 

také upevnit např . pomocí 3 pólů, které jsou instalovány  na bočních stěnách na 

okraji balkonu. 

3. Pro větší stabilitu bude přiložené upevňovací lano navlečeno na vnější strany sítě 

(obrázek 3). 

4. Ochranná síť nyní může být zavěšena na hácích, utažena a uvázána pomocí 

upevňovacího lana. 

Montáž bez vrtání: 

Pokud by vrtání otvorů ve vašem případě nebylo povoleno, ochranná síť může být 

také upevněna pomocí 2 teleskopických tyčí (k dispozici u specializovaných prodejců). 

Hliníkové tyče budou  přišroubovány ke stěně nebo balustrádě pomocí stable svorky.   

Extra Tip: 
Síť reaguje na změny teploty. To je důvod, proč se mohou objevit vrásky, které v 

zimě zmizí. (V létě síť znovu neutahujte). 

Nenechávejte prosím svou kočku s ochrannou sítí bez dozoru. 

Výběr v 5 velikostech: 

2x 1,5 m/3 x 2 m/4 x 3m/ 6 x 3 m/8 x 3m 
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