
INSTRUKCJA MONTAŻU SIATKI OCHRONNEJ NA BALKON TRIXIE 

Użycie siatki dla zabezpieczenia balkonu: 

Wymierzyć odległość od podłogi balkonu do jego sufitu. Jeśli balkon ma balustradę do której mocowana będzie 

siatka również wskazane jest, by siatka sięgała do podłogi. Dzięki temu pomiędzy balustradą a brzegiem siatki 

nie powstaną szpary przez które kot może się przecisnąć. 

Montaż: 

Przed przystąpieniem do montażu siatki upewnij się, że wiercenie otworów w ścianach budynku i podłodze 

balkonu lub tarasu jest dozwolone.  

1. Upewnij się, że wielkość siatki jest wystarczająca. W tym celu rozciągnij siatkę w górę, a następnie w 

bok tak, by oczka przybrały kształt kwadratów (rys. 1). Zwróć uwagę na długość bocznych krawędzi 

siatki. Pamiętaj, że siatka po zamontowaniu ma lekko zwisać, tak by kot nie mógł się niej wspinać. Jeśli 

siatka jest zbyt duża, możesz ją przyciąć. Aby wyeliminować ryzyko rozwiązywania się węzłów linia 

cięcia musi przebiegać nie bliżej niż 1 cm od nich. 

2. W bocznych ścianach i podłodze balkonu wywierć odpowiednią ilość otworów przeznaczonych do 

wkręcenia haków utrzymujących siatkę. Jeśli decydujesz się na montaż siatki na balustradzie, 

wiercenie otworów w podłodze nie będzie konieczne. Otwory powinny znajdować się na tyle blisko 

siebie, by nie powstały szczeliny którymi kot zdoła się przecisnąć. (rys. 2). Siatkę można także 

umocować do prętów zainstalowanych przy bocznych ścianach, w miejscach gdzie dochodzi do nich 

balustrada balkonu.  

3. Aby zwiększyć stabilność siatki, wzdłuż jej zewnętrznych krawędzi (zwłaszcza górnej) należy przewlec 

dołączoną do zestawu linkę (rys. 3) 

4. Siatkę zawiesić na przygotowanych hakach i mocno przywiązać linką. 

 

Montaż bez wiercenia otworów: 

Jeśli nie ma możliwości wiercenia otworów, siatkę można zamocować na teleskopowych prętach, które 

montuje się rozporowo lub przytwierdza do balustrady specjalnymi zaciskami.  

Pręty i zaciski możemy sprowadzić z firmy Trixi na zamówienie klienta – jeśli ich potrzebujesz, skontaktuj się z 

nami mailowo sklep@kotbarnaba.pl lub telefonicznie 790 700 720.  

 

Dodatkowe wskazówki: 

 Zmiany temperatury mogą z czasem osłabić siatkę. Po zimie koniecznie sprawdź jej stan! Jeśli 

zauważysz w siatce dziury, nie naprawiaj jej tylko wymień na nową. Przezroczysta siatka jest mniej 

odporna na warunki atmosferyczne od czarnej. 

 Siatka może być źle widoczna dla ptaków i stanowić dla nich zagrożenie. Aby ptaki nie wpadały w 

siatkę, przyczep do niej paseczki folii aluminiowej lub sylwetki ptaków wycięte z odpornego na wilgoć 

materiału. 

 

Niezależnie od montażu siatki kot nie powinien pozostawać na balkonie bez dozoru.  

 

Polska ulotka przygotowana przez KOT BARNABA Anna Ewa Rutkowska na podstawie oryginalnej instrukcji dołączonej przez 

firmę Trixie. 
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