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AUTOTELTAT

Joretuotteen helposti koottavien autotelttojen rungot
on valmistettu suomalaisesta kiiltosinkitetystä teräk-
sestä, joka kestää ruostumattomana kovaakin käyttöä.

Sään ja pakkasen kestävä pressu on suomalaista
2nylonvahvisteista pvc-muovia (500g/m ). Suurjakso-

saumaajalla saumattuna teltan saumat ovat erityisen
vahvoja.

Teltan hoidoksi riittää lumisateen jälkeisen lumen
poisto katolta ja sivuilta.

Teltan pystytys mielellään lankkujen päälle, jonka
jälkeen ankkurointi maahan hyvin kiinni ettei talli
pääsisi tuulen mukaan.

Muoviputket pujotetaan alahelman tunneliin, josta
telttakangas kiinnitetään runkoon.

HOITO JA PYSTYTYS
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Osaluettelo:

6 metriseen talliin lisäksi:

1. 2 kpl päätykaari  
2. 3 kpl välikaari
3. 4 kpl päätyjalka
4. 6 kpl välijalka
5. 8 kpl lukkoputki
6. 12 kpl suora putki

1 kpl välikaari
2 kpl välijalka
2 kpl lukkoputki (**1 m mittainen)
3 kpl suora putki (**1 m mittainen)

**putkien pituus riippuu teltan pituudesta
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Vaihe 1:

Vaihe 2:

Vaihe 3:

Vaihe 4:

Vaihe 5:

Liitä suorat ja kavennetutpäiset putket yhteen. Pidä putket
kohtisuoraan, niin menevät paikoilleen ilman väkivaltaa.
Kun liitokset on tehty, sinulla on 9 kpl 2-4m pitkiä putkia.

Liitä osa numero 1 (nurkkajalka) liitettyjen putkien kanssa
yhteen, kuvan osoittamalla tavalla.

HUOMAA! Tässä vaiheessa määrität kuinka päin harja on laittamalla
harjanliitostapit ylös haluamallesi sivulle.

Liitä putki numero 2 ja yhdistetty putki (vaihe 1), jolloin niistä
muodostuu katoksen harja. Aseta harja maahan ja katto-
pressu harjan päälle.

Nosta harja ja katto paikalleen kuvan osoittamalla tavalla.
Solmi katto tiukasti kiinni.

Asenna  seinät paikoilleen aloittamalla aina kulman yli ja
ankkuroi katos maahan painoilla (ei mukana).
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MYYNTI- JA ESITTELYKATOKSET

12 3

Osaluettelo:
1.  4 kpl nurkkajalkoja
2.  2 kpl ylänostoja
3.  2m, 3m, tai 4m putkia
     9kpl kun liitokset on tehty

KATOKSEN PYSTYTYSOHJE

VAROITUS: 

SÄILYTYS: 

Osa teltan putkista on tehtaan suojarasvassa, joka täytyy poistaa ennen käyttöönottoa.
Käytä puhdistukseen tinneriä, tolua tai jotain muuta rasvaa irrottavaa puhdistuainetta.

Älä jätä telttaa yöksi ulos tai vesisateeseen pitemmäksi aikaa vartioimatta.
Teltta täytyy ankkuroida maahan hyvin kiinni, ettei se lähde tuulen mukaan.
Telttakangas on vedenpitävää materiaalia, mutta on mahdollista että ompeleet vuotavat.

Säilytä kuivana säilytyspussissa ilmavassa tilassa. 
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