
DK 
Katte-sikkerhedsnet 

•         vejrfast og UV-sikkert 

•         slidstærkt 

•         maskebredde på 3 x 3 cm 

•         inkl. monteringsudstyr 

  
  
Montagevejledning til katte-sikkerhedsnet 
  

1.       Efterprøv først, om størrelsen på nettet er stor nok. Spænd herefter nettet, indtil maskerne hver 
især har en kvadratisk form. Hjørnerne af kattenettet kendes på de farvede syninger. Vær 
opmærksom på ikke at lade nettet være alt for stramt udspændt, men snarere hænge en lille smule 
løst, så katten ikke kan klatre op ad det. 
Derpå kan nettet klippes til i den ønskede størrelse og form. For at undgå, at knuderne åbner sig, 
bør der holdes min. 1 cm afstand til dem, når nettet klippes til. 

 2.       Herefter bores huller til krogskruerne i vægge og altankant. Eventuelt kan nettet også 
fastgøres til altankanten med kabelbinder (medfølger ikke i leveringen). 
Anbring krogskruerne med kort afstand mellem hinanden, så der ikke opstår mellemrum, som din 
kat kan falde ud igennem. 
Hvis det ikke er muligt eller tilladt at bore huller, kan du også anvende spændstænger eller stænger 
med kantklemme/spændeklemme (kan købes hos zooplus). 

3.       Væv det tiloversblevne fortøjningssnor ind i - og langs - nettets første maskerække, så den 
holdes bedre fast. 

4.       Hæng nu nettet op på krogskruerne i fortøjningssnoren. Spænd derefter sikkerhedsnettet til 
v.h.a. snoren og slå knude i begge ender af snoren. 
Vær igen opmærksom på, at nettet skal hænge en smule løst, så katten ikke kan klatre op i det.  

  

Vigtige råd: 

•         Lad ikke din kat være alene uden opsyn med sikkerhedsnettet! 

•         Skulle din kat bide hul i nettet, bør du reparere hullerne straks eller udskifte hele nettet. 

•         Husk at tjekke, om det er tilladt at bore huller, før du fastgør krogskruerne. 

•         Da det transparente net reagerer på temperatursvingninger, kan det om sommeren bule lidt 
ud, da det giver sig i varmen. Du skal dog ikke efterspænde nettet, da det om vinteren vil trække 
sig sammen igen. 


