NL
Katten – veiligheidsnet
•

weer- en UV-bestendig

•

duurzaam

•

maaswijdte 3 x 3 cm

•

incl. bevestigingsmateriaal

Handleiding montage katten - veiligheidsnet

1. Bekijk of het net groot genoeg is.
Span hiervoor het net zo dat de enkele mazen van het net een vierkant vormen.
De hoeken van het kattenveiligheidsnet hebben kleurige naden. Let op s.v.p. dat het net wat moet doorhangen zodat
uw kat niet in het net kan klimmen.
Nu kunt u het net in de juiste grootte knippen. Om ervoor te zorgen dat de knopen niet los geraken moet u een
afstand van tenminste 1 cm vanaf de knoop aanhouden.
2. Boor nu gaatjes voor de schroefhaken in de muur en in de reling van het balkon. U kunt het net eventueel ook aan
de reling vastmaken met kabelbinders (niet bij de levering inbegrepen).
Breng de schroefhaken op korte afstand van elkaar aan zodat er geen sluipgaatjes voor de kat kunnen ontstaan.
Mocht u niet willen boren, dan kunt u ook spanstangen of staven met een balustrade-klem gebruiken (verkrijgbaar bij
zooplus)
3. Rijg het bijgevoegde spantouw door de eerste rij mazen van het net waardoor het meer in vorm komt.
4. Hang het net met het spantouw aan de schroefhaken. Span het kattennet met behulp van het spantouw en leg
een knoop aan beide touweinden.
Let er s.v.p. op dat het net wat moet “doorhangen” zodat uw kat niet in het net kan klimmen.

Belangrijk:
•

Laat uw kat niet zonder toezicht met het veiligheidsnet.

•

Mocht uw kat gaten in het net bijten, repareer het net dan meteen of vervang het net.

•

Voordat u gaatjes voor de bevestigingsschroeven gaat boren, vraag even na of er gaatjes geboord mogen
worden.

•

Omdat het transparante net op temperatuursschommelingen reageert kunnen er in de zomer bollingen
ontstaan. Let op dat u het net niet bijspant, want in de winter trekt het weer samen.

