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Dostupná v 5 velikostech/ 

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

 

 



Ochranná síť Cat Protect 

na balkony, terasy, okna a dveře 

• Pro optimální ochranu Vaší kočky 

• Pevná a odolná 

• UV- a voděodolná 

• Včetně upevňovacího materiálu 

• Vhodná i pro malé kočky 

• Velikost ok 3 x 3 cm 

 

Síť na balkon: Výšku měřte od balkonové římsy až po strop. Balkon se zábradlím 

doporučujeme měřit od podlahy, aby nevznikaly mezery. 

Montážní instrukce: 

Dříve než začnete, ujistěte se, zda je možné na Vámi zvolenou plochu vrtat otvory. 

1. Ujistěte se, zda je síť dostatečně velká pro Vámi zvolenou plochu. Pro zjištění velikosti síť 

napněte. Postranní provázky slouží pro lepší orientaci. Síť napněte nejprve do výšky, poté do 

šířky. Napněte síť tak, aby jednotlivá oka tvořila čtverce (obr. 1). Síť upevněte na balkon tak, 

aby byla prověšená a kočka tak po ní nemohla šplhat. Poté síť nastříhejte. Aby se 

nerozvazovaly uzly, stříhejte min. 1 cm od nich. 

2. Vyvrtejte do stěn a římsy (pokud nebude síť připevněna na zábradlí) otvory pro hákové 

šrouby. Otvory vyvrtejte v malých rozestupech, aby nevznikly mezery, kterými by mohla 

kočka proklouznout (obr. 2). Síť lze připevnit také pomocí tří tyčí, které připevníte dvěma 

šrouby na stěny nebo na balkonovou římsu. 

3. Pro větší stabilitu provlékněte po obou stranách sítě napínací lanko (obr. 3). 

4. Poté zavěste síť s napínacím lankem na hákové šrouby. Pomocí lanka síť napněte a oba konce 

lanka zauzlujte. Poté síť prověste, aby po ní kočka nemohla šplhat. 

Instrukce pro montáž bez vrtání 

Pokud není možné na Vámi vybranou plochu vrtat otvory, můžete síť připevnit pomocí dvou 

teleskopických tyčí (dostupné ve specializovaných obchodech). Tyto hliníkové tyče lze připevnit 

na stěnu nebo zábradlí pomocí svorek. Tyč je dlouhá 100 cm a lze ji plynule prodloužit max. na 

200 cm. Teleskopická tyč je na horním konci zahnutá, aby přes ni kočka nemohla přelézt. 

Další tipy 

Transparentní síť reaguje na změny teploty více než bílá či černá síť. V letním období se tak 

mohou tvořit vlny, které se v zimním období opět stáhnou (v létě síť nenapínejte). 

Protože je transparentní síť téměř průhledná, mohou ji ptáci přehlédnout. Doporučujeme proto na 

síť připevnit proužky alobalu nebo přilepit na lepenku speciální samolepky pro dravce a připevnit 

na síť. 

Nenechávejte kočku v blízkosti sítě bez dozoru. 


