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Odpočívadlo MiaCara Albergo 

montážní návod 

Rozměry:  

 

40 x 40 x 80 cm (D x Š x V) 

Balení obsahuje: 

- 1x MiaCara Albergo nábytek pro kočky 

- 4x spojky pro propojení jednotlivých částí 

- 1x montážní díl pro uchycení ke zdi 

- 2x vrut 

- 2x vložka pro upevnění vrutů 

Návod: 

1. Vybalte produkt a odstraňte z něj veškerý obalový materiál. 

2. Umístěte jednotlivé moduly nábytku MiaCara Albergo na zem, dle Vámi určeného 

rozložení. V případě, že jste zakoupili pouze jeden modul MiaCara Albergo, 

pokračujte k bodu č. 5. 

3. Pro kombinaci několika modulů MiaCara Albergo v jeden kus nábytku pro kočky, 

položte jednotlivé moduly vedle sebe nebo na sebe, dle Vámi určeného rozložení. 

Jednotlivé moduly mohou být pozicovány jakýmkoliv způsobem. Např.: 
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4. Ke spojení jednotlivých modulů použijte dodávané příslušenství – spojky, určené 

pro propojení jednotlivých částí. Spojkami zajistěte všechny strany hliníkového 

rámu připojeného modulu. 

 

5. Umístěte nábytek pro kočky do požadované polohy ke zdi. Přidržte příslušenství 

pro uchycení přesně v rovině s vrchní stranou rámu nábytku pro kočky Albergo 

(viz obrázek). Tužkou označte místo, kam budete vrtat díry do zdi. 

 
 

6. Do označených míst vyvrtejte do zdi otvory a pomocí vrutů a vložek pro jejich 

upevnění bezpečně připevněte montážní díl ke zdi. Následně nainstalujte nábytek 

pro kočky na zeď pomocí spojek pro propojení jednotlivých částí – nábytku 

MiaCara Albergo a montážního dílu pro uchycení ke zdi. 
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Upozornění: 

Důrazně doporučujeme zajistit nábytek MiaCara Albergo ke zdi pomocí dodávaného 

příslušenství. V opačném případě hrozí riziko převrhnutí nábytku. Pokud instalujete více 

nábytkových dílů MiaCara Albergo, použijte odpovídající počet montážních dílů. Výběr 

vrutů a vložek pro jejich upevnění se odvíjí od materiálu do kterého vruty upevňujete – 

vždy prosím používejte odpovídající vruty a vložky pro jejich upevnění. 

Materiál a údržba: 

MiaCara Albergo je vyroben z lakovaného jasanového dřeva, rámu s povrchovou 

úpravou pomocí práškového lakování a designového škrabadla. K údržbě nábytku 

používejte vlhčený hadřík. 

 

 

 


