
Färgkombination på tältdetaljer
Dukarna är märkta vid kederlisten.

Tält storlek Färg märkning
3 m gavelbredd Svarta + Gula
6 m gavelbredd  Gröna + Gula
8 m gavelbredd  Röda + Gula

Detaljbeskrivning
Nr. Art.
1 Takbalk
2 Ben
3 Nock
4 Krysstag
5 Fot
6 Takfotsbalk (borrade hål)
7 Takdistans 
8 Takduk
9 Sidoduk
10 Dukrör
11 Gavelben 
12 Gavelsnibbar
13 Gavelduk (8m tält, röd prick)
14 Bult med mutter 75x10 (krysstag)
15 Montagesprint med vippa (takbalkar)
16 Fotsprint med nålsprint (fötter)
17 Spik (fötter)

MONTAGEBESKRIVNING

Att tänka på före montaget

Se till att ytan är tillräckligt plan.
Mät ut ytan där tältet skall stå. (Uppmärksamma kablar i mark)
För att få tältet rakt bör du mäta diagonalen mellan de fyra 
hörnen. Bägge diagonalmåtten skall bli lika stora. (Du kan 
använda ett snöre att mäta med).

OBS!!!
Du får ej använda slägga eller hammare 
när du bygger ihop aluminiumstommen. 
Upplevs det som inte profilerna passar 
ihop så har du inte rätt vinkel på 
profilerna när du skjuter ihop dessa.
Klistra inte dekaler eller tejp på duken. 

DETTA BEHÖVER DU 

1 st slägga för att slå ner tältspikarna i marken. 

OBS! Använd ej släggan på aluminiumstommen!

2 st dragrep för att dra i takduken.



t

1. Börja med att lägga ut och sortera alla aluminiumprofiler och detaljer.

2. Bygg ihop en st komplett båge samt använd montagesprint med vippa 4 st.
3. Börja i följande ordning, ben (2) takbalk (1) nock (3) takbalk (1) ben (2) o fötter (5).
 Det finns 2 st sprinthål vid varje infästning, använd endast ett av dessa för montagesprinten med vippa (15).

 2 st Takbalkar (1)
 2 st Ben (2)
 1 st Nock (3)
 2 st Fötter (5)
 4 st montagesprint med vippa (15)
 2 st Fotsprint med nålsprint. (16)
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4. Montera fast krysstagen (4) på första gavelbågen när den ligger på marken.
 2 st Krysstag (4)
 4 st bult med mutter(14) per båge (använd ej verktyg, fingerkraft)

5. Res upp gavelbågen och låt krysstagen stötta bågen.

6. Montera ihop nästa båge,  res upp, samt koppla ihop med  krysstagen på den  
 resta bågen. 4 st bult med mutter. (14)



7. Börja med att haka i den böjda kroken som sitter på takfotsbalken (6) med hål i  
 benets ögla därefter hakas den 90° kroken i de andra benets ögla.

8. Fortsätt att bygga klar hela tältstommen exkl. gavelben  o dukrör. Observera att  
 nästföljande bågar stags med takfotsbalkarna (6) med hål. 

9 Se till att tältet är rakt, om inte, rikta upp tältstommen. När tältstommen är rak, spika  
 fast fötterna med medföljande spik (17).

10. Montera alla takdistanser (7), Börja med att haka i den böjda kroken i takbalkens ögla
 (detalj 19)  för att sedan haka i den 90° kroken i den andra takbalkens ögla (detalj 19).  
 Använd dej av en ledig takdistans som hjälp när du skall montera o demontera alla   
 takdistanser, På så vis slipper du klättra. (Detalj 18). Kontrollera att alla krokar hakat i  
 öglorna ordentligt. Var uppmärksam vid mont o demont av takdistanserna så att de inte  
 faller ner och skadar någon.    
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11. Montage av takduk (8). Lägg ut den medföljande skyddsduken på marken innan ni lägger  
 ut takduken (8). Kasta 2 st draglinor över tältstommen. Koppla i karbidhakarna i
 metallögglorna på takduken (8). En person matar in takduken på ena sidan och den
 andre drar lite försiktigt i repen tills duken är i rät vinkel med takbalkarna. Viktigt! Drag
 med samma kraft i båda repen samtidigt. Är ni 2 st som drar i repen, drag på gemensamt
 tecken. Lite extra kraft kan behövas över nocken.

12. Spänn fast takduken (8) med krokarna som sitter på gummibandet. Gummibandet med  
 krokarna skall dras på ovansidan runt takfotsbalken (6) och krokas fast  på undersidan i
 takfotsbalkens hål (6), börja med att fästa krokarna på takduken (8) från sidan in mot mitten.

13. Montera sidoduken (9) i yttre spåren på benen. Styr in kederlisterna i urfräsningen i   
 spåret på mitten av benen (2), se till att snörningen kommer på insidan, trä i dukröret  
 (10) genom dukens ringar och haka upp dukrören (10) i de ovala frästa hålen på benen (2).

14. Res de båda gavelbenen (11) samt montera gavelsnibbarna (12), använd ett dukrör (10)  
 när du skjuter upp gavelsnibbarna (12) i kederspåren på takbalkens (1) i övre spår på  
 utsidan. (Haka fast dukrörets krok i metallöglan på gavelsnibben) Montera gavelduk (13)  
 samt dukrören (10). Se till att tältet hålls stängt när det blåser. OBS! När du skall riva tältet  
 gör du allt i omvänd ordning. Demontera bågen med krysstag sist (annars tipprisk). Använd  
 skyddsduken vid rivning och vikning av dukarna.

 fortsättning på nästa sida...
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SNÖRNING

Vi på LäktarProffs önskar er ett riktigt lyckat arrangemang!



Packning av materialen

1. Vid packning av sidodukar, gaveldukar samt gavelsnibbar skall dukarna vikas i par (snöre o höljett).

2. Packa all duk i pall med krage. (OBS! DUK O DETALJER FÅR EJ BLANDAS).

3. Börja med att lägga ner all vikt duk direkt i pallen när du river,

4. Lägg ett plyfalock på pallen för att skydda duken.

5. Lägg sedan på en pallkrage ovanpå locket som skyddar duken. Plasera tältdetaljer på locket, förslut med ytterligare med ett plyfalock. (banda).

6. Packa aluminiumprofilerna på pall (häck) och banda dessa före transport.

RIVNINGSANVISNING

Tel 060-58 03 22


