
Zaščitna mreža za hišne 

ljubljenčke StopHere 
Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu zaščitne mreže za hišne ljubljenčke!  

V paketu boste prejeli:  

 1x zaščitno mrežo, 

 2x raztegljivi palici iz nerjavečega jekla, 

 4x samolepilne kljukice.  

Prednosti: 

 Prenosna zložljiva mreža, 
 omejite hišne ljubljenčke, 
 poskrbi za varnost vaših kosmatincev, 
 trpežna tkanina, 
 mreža je odporna na trganje, 
 enostavna namestitev, 
 namestitev brez vrtanja, 
 namestite jo med vrata, stene, stopnišče, . . .  
 namenjena tudi za otroke, 
 preprečite, da bi vam ljubljenček kaj uničil, 
 primerna za notranjo uporabo, 
 velikost: 180 x 72 cm, 
 barva: črna.  

Namestitev  

1. Zaščitno mrežo StopHere namestite brez vrtanja in orodja. V paketu prejmete 4 samolepilne 

kljukice, ki jih zalepite na želeno površino. Kljukice vam ne bodo uničile stene. Lepilo je 

močno in se trdno oprime vsake površine.  

2. Raztegljive palice iz nerjavečega jekla raztegnite in potisnite v odprtino na levi in desni strani 

mreže.  

3. Ko ste kljukice zalepili in namestili palice, zaščito raztegnite in jo zataknite ob kljukice.  

4. Mreža je napeta in preprečuje vašemu hišnemu ljubljenčku vstop v prostor.  

 

  

 

 

 

 



Uporaba na vseh odprtinah  

Z zaščitno mrežo StopHere boste vašemu kosmatincu preprečili gibanje po prostorih. Hitro in 

enostavno boste pregradili prehode v hiši ali stanovanju. Zaščitna mreža je velika 180 x 72 cm. 

Primerna je za namestitev med vsa vrata, pred stopnice, vse pregrade, balkone ali izhode na vrt.  

Ustvarite lahko popolno ali delno zaporo. Dolžino prilagajate tako, da mrežo na eni strani zavijete in 

jo zapnete ob kljukico.  

Z uporabo zaščitne mreže boste bolj mirni, saj boste vedeli, kje je vaš hišni ljubljenček. Ker je mreža iz 

prosojne tkanine, ga boste skozi njo tudi videli. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Primerna za otroke in živali  

Mrežo StopHere lahko uporabite tudi pri majhnih otrocih. Postavite mrežo na vrata igralnice in 

bodite brez skrbi, kje je vaš otrok. Hišnega ljubljenčka pa boste z zaščitno mrežo omejili na določen 

prostor. Če imate doma mladiča je mreža še posebej priporočljiva, saj vam tako ne bo uničil stvari in 

nagajal.  

Trpežna tkanina  

Mreža StopHere je iz kakovostnih materialov. Prednost zaščitne mreže je, da je iz prozorne mreže, 

kar vam omogoča pogled skozi. Otroka ali hišnega ljubljenčka boste imeli vedno pod nadzorom.  

Opozorila 

 Namenjana za notranjo uporabo.   

 Primerna za mladiče, majhne pasme psov in otroke. 

 Idealna za pregrado vrat in stopnic. 

 Če želite, da vaš pes ne bo skakal in uničeval mreže ga morate to naučiti. 

 Mreža ni namenjena preskakovanju. 

 Perite jo na roke.  

 Nudi varnost.  

 Če se zaščitna mreža strga jo reciklirajte v izbrano zbirno mesto.  



 

Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v 

gospodinjske odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči 

negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z 

odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

 

 

Želimo vam zadovoljno uporabo. 😊 
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