Návod k instalaci šplhací sestavy

Pascal

Instructions for installing a climbing
Reports

Pascal

CZ
3X POLIČKA
3X SISÁL
1X PROVAZOVÝ MOST
1X MĚKOUČKÝ PELÍŠEK

EN
3X SHELF
3X SCRATCHER
1X ROPE BRIDGES
1X FEATHERY LAIR

CZ

NR CAT

Je rodinný projekt výroby nábytku pro kočky. Pocházíme
ze srdce Evropy – České republiky. Vše začalo, když
jsme si pořídili prvního kocourka – Merlina. Bydlíme v
malém bytě, a tak jsme hledali řešení, jak zvětšit
Merlinovi prostor pro hraní a zároveň zajistit, aby nám
neškrábal nábytek.
Výsledkem jsou nástěnné sestavy poliček, škrábadel a
pelíšků. Jednotlivé díly sestavy jsou pálené na laseru a
poté ručně čalouněné.
Mikroplyšová látka je vyrobena ve Francii, sisál je
zpracováván v Anglii a všechny ostatní materiály pochází
z České republiky.
Ve stejném duchu pokračuje i naše výroba nábytku, která
je z větší části upravena i pro naše kočičí mazlíčky.

EN

NR CAT

It is a family project for the production of furniture for
cats. We come from the heart of Europe - Czech
Republic. Everything started when we bought our first cat
- Merlin. We live in a small apartment, so we looked for a
solution to increase the Merlin space to play and at the
same time ensuring that we haven´t scratch the furniture
from cat.
The result is a wall assembly shelves, scrapers and bed.
Individual parts kits are laser cutting and then manually
upholstered.
Microplush substance is manufactured in France, sisal is
processed in England and all the other materials from the
Czech Republic.
In the same spirit continues our furniture production,
which is largely adapted for our feline pets.

H1
H2
H3

CZ

EN

P1 – rohový pelíšek
(36x46)
P2 – přestupní polička
(33X20)
P3, P4 – výstupní poličky
(30X20)
M1 – mostek (120)
S1,S2,S3 – sisálové poličky
(15x50)
H1, H2 – 16x hmoždinky a
šrouby – sádrokarton,
dřevotříska, dutá cihla
H3 – 16x hmoždinky a
šrouby - beton, kámen,
cihla, masiv dřevo

P1 – corner cat bed
(14,17x18,11)
P2 - transfer rack
(13X7,87)
P3, P4 - output shelfs
(11,8X7,87)
M1 – bridge (47)
S1,S2,S3 - scratcher
shelves (5,9x19,69)
H1, H2 – 16x anchors and
bolts - plasterboard,
particleboard, hollow bricks
H3 – 16x anchors and bolts
- concrete, stone, brick

CZ

VYBERTE HMOŽDINKY A ŠROUBY VHODNÉ PRO
VAŠI ZEĎ

Sádrokarton, dřevotříska, dutá cihla a jiné deskové materiály

H1 – materiál zdi s maximální tloušťkou desky do 16 mm
vrták 10mm
H2 – materiál zdi s maximální tloušťkou desky do 32 mm
vrták 10 mm

Beton, masivní dřevo, kámen, cihla
H3 - vrták 6 mm
hloubka 50 mm

EN

CHOOSE DOWELS AND SCREWS SUITABLE FOR
YOUR WALL

Plasterboard, particleboard, hollow bricks and other board
materials
H1 – wall material with a maximal thickness in 0,63 IN
Drill 13/32“

H2 – wall material with a maximal thickness in 1,26 IN
Drill 13/32“
Concrete, solid wood, stone, brick
H3 - Drill 1/4“
Deepness 2 IN

CZ
Budete potřebovat: Vrtačku
Kladivo
Metr
Tužku
Šroubovák

Start
PŘI INSTALACI POLIC SE VYHNĚTE
ROZVODŮM ENERGIÍ A VODY!

1.

Vezměte rohovou poličku P1 a přiložte ji do
rohu místnosti. Odměřte od stropu minimálně
30 cm, aby měla kočička dost prostoru.

Tužkou obkreslete 4 otvory pro přivrtání.
Poličku odložte a vyvrtejte díry.

EN
Yout will need: Drill

Hammer
Meter
Pencil
Screwdriver

Start
When you installing shelves on the wall,
be careful for distribution to electricity
and water!!!

1.

Take P1 corner shelf and put it in a corner.
Measure from the ceiling at least 12 inches in
order to have enough space for cat.

Use a pencil to trace the 4 openings for
drilling in. Take off the shelf and drill holes.

CZ
Do děr vložte hmoždinky. Vyberte typ podle
materiálu vašich zdí viz str.4.
Poté přiložte poličku a přišroubujte šrouby.

BETON, CIHLA (6mm vrták)

SÁDROKARTON, DŘEVĚNÉ MATERIÁLY
(10 mm vrták)

EN
Into the drilled holes, insert plugs. Select
the type of material according to your walls.
Then attach the shelf and tighten the
screws.

FOR CONCRETE OR BRICK WALL
(drill ¼“)

PLASTER OR WOOD WALL
(drill 13/32“)

CZ

2.

Od poličky P1 odměřte ve stejné výšce 120 cm.
Zde přiložte poličku P2 a obkreslete na zeď
otvory. Ty vyvrtejte, vložte hmoždinky a
přišroubujte poličku P2.

3.

Vezměte lanový most a přivažte jej k poličkám.
Suky je nutné silně utáhnout.

EN

2.

3.

Measure from the shelves P1 at the same height
47 IN. Here attach the shelf P2 and trace wall
openings. These drill, insert dowels and screw
the shelf P2.

Take the rope bridge and tie it to the shelves.
Use at least two knots.

CZ

4.

Sisálová škrábadla připevníme tak, že přiložíme
škrábadlo ke zdi 10 cm od poličky. Mezi osmým a
devátým lanem zhora i zespodu jsou otvory pro
šrouby. Obkreslíme je na zeď. Vyvrtáme díry,
vložíme hmoždinky a přišroubujeme sisál S1. O
15 cm níž dáme sisál S2 a o 15 cm níž dáme
sisál S3.

EN

4.

Scratcher shelf Attach used like that attach to
the wall scratcher 4 inches from the shelves.
Between the eighth and ninth rope above and
below the holes for the screws. Pattern it on the
wall. Drill hole, insert the dowel and screw
scratcher S1. About 6 inches which we scratcher
S2 and a further 6 inches which we used
scratcher S3.

CZ

5.

Výstupní poličky navrtejte dle nákresu 10 cm od
škrábadla. P3 u pravé horní části prostředního
škrábadla. A P4 u horní levé části spodního
škrabadla. Poličku přiložte ke zdi.
Obkreslete otvory.
Vyvrtejte díry.
Vložte hmoždinky.
Přiložte poličku a přišroubujte šrouby.

HOTOVO

EN

5.

Output shelves Drill as shown by Scratching 4
inches. P3 at the upper right of the middle
Scratching. P4 at the upper left part of the
bottom scraper. Attach the shelf to the wall.
Trace the holes.
Drill the holes.
Insert the dowel.
Attach the shelf and tighten the screws.

THE END

CZ
Údržba
Kovové části setřete vlhkým hadříkem, pro lepší lesk
použijte přípravek na čištění oken. Čalounění se běžně
vyčesává suchým kartáčem, jednou za týden vysát
vysavačem. Při neobvyklém znečištění použijte
přípravek na čištění textilu a houbičku. Zničí-li Vaše
kočka poličku, nemusíte kupovat celou novou, lze
objednat jen očalouněnou část.

UPOZORNĚNÍ
Šplhadla jsou pouze pro kočky.
V žádném případě nedovolte, aby šplhadla
používaly děti!
Používejte jen originální příslušenství pro
přichycení od výrobce.
Zjistíte-li, že je polička uvolněná, okamžitě ji
dotáhněte. Uchycení poliček pravidelně
kontrolujte.
Po instalaci polic ověřte její pevnost
krátkodobým zatížením pomocí 10 kg závaží.
V případě nestabilního upevnění police
kontaktujte výrobce.
Vyrobeno pouze pro interiéry.

EN
Maintenance
Metal parts wipe with a damp cloth to shine better use
glass cleaner. The upholstery is usually brushed with a
dry brush once a week using a vacuum cleaner. When
unusual soiling, use the product for cleaning textiles
and sponge. Destroys If your cat shelf, do not buy a
whole new can be ordered only part of the upholstery.

Notice
Climbing ropes are the only for cats.
In any case, do not let children use the
roundabouts!
Use only original accessories for mounting
by the manufacturer.
If you find that the shelf is loose, tighten it
immediately. Attaching shelves regularly.
After installing shelves to verify the strength
of short-term load with a 2,5 lb weight.
In the case of unstable mounting shelves
contact the manufacturer.
Made only for interiors.

KONTAKTY

CONTACT

CZ – Barbora Rejsová - rejsova@n-rote.cz
USA – Andrea Adams – nrcatdesign@gmail.com

