
Dane kontaktowe firmy:
www.kociasiatka.pl
kontakt@kociasiatka.pl
tel. 603 173 111 - Wojciech Kostecki
tel. 793 771 911 - Tomasz Koślacz

ZABEZPIECZENIE BALKONU SIATKĄ

Cel instalacji

● Ochrona przed upadkiem dziecka z wysokości;
● Ochrona przed upadkiem zwierząt domowych z wysokości;
● Zamknięcie wstępu na parapet ptakom.

Cechy instalacji

● Siatka nie wystaje poza obrys balkonu;
● Siatka jest wytrzymała, ale można ją łatwo przeciąć – nie jest zaporą w razie

potrzeby ew. ewakuacji przez balkon lub dostania się do mieszkania od zewnątrz;
● Siatka jest napięta i nie powiewa na wietrze, nie rzuca się w oczy przechodniom.

Sposób instalacji

Montaż zakłada przeciągnięcie linki stalowej w oplocie PVC o łącznej średnicy 2 mm w taki
sposób, aby utworzyła ona konstrukcję umożliwiającą doczepienie siatki. Linka zostanie
przeprowadzona przez wkręty oczkowe osadzone w kołkach rozporowych (beton, cegła) lub
dyblach typu FID50 (ocieplenie styropianem). Wszystkie mocowania w ociepleniu są na
koniec uszczelniane przezroczystym klejem silikonowym jako zabezpieczenie przed
przedostaniem się wody przez zewnętrzną warstwę tynku. Siatka zostanie przyczepiona do
linki za pomocą metalowych spinek typu C RING 616.

Istnieje możliwość montażu bezinwazyjnego, w którym mocowania nawiercane
zastępowane są bezbarwnymi zaczepami z poliwęglanu o rozmiarze 35x30 mm
przyklejanymi bezbarwnym klejem silikonowym.

Przedmiotowa konstrukcja została zaprojektowana jako estetyczna, wieloletnia i
maksymalnie możliwie niewidoczna osłona balkonu. Zastosowane materiały posiadają
znaczną wytrzymałość antykorozyjną, ponadto są odporne na promienie UV i mróz.
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Rodzaje siatek

● Wzmocniona z polietylenu, rozmiar oczek 40x40 mm, grubość splotu 1,5 mm, kolor beżowy;
● Wzmocniona z polietylenu, rozmiar oczek 40x40 mm, grubość splotu 1,5 mm, kolor czarny;
● Standardowa z polietylenu, rozmiar oczek 50x50 mm, grubość splotu 1 mm, kolor beżowy;

KOLOR CZERWONY = OCZKA -
MOCOWANIA INWAZYJNE DO ŚCIANY
BUDYNKU / PŁYTY BALKONOWEJ SĄSIADA

KOLOR NIEBIESKI = ZACZEP PŁASKI –
MOCOWANIA INWAZYJNE DO
METALOWYCH ELEMENTÓW BALUSTRADY

KOLOR ZIELONY = LINKA STALOWA

W montażu bezinwazyjnym mocowania
czerwone są zastępowane niebieskimi.

Mocowanie do betonu/cegły Mocowanie do ocieplenia Mocowanie bezinwazyjne



A tak efekt końcowy widzą przechodnie:


