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Innan produkten tas i bruk, läs ”Skötsel och tips” på USB-minnet som följer med vid köp av tält.

Montera halvt golv/fleecegolv

Lägg ut golvet i önskad halva av tältkåtan. Dragkedjans lock skall vändas 
nedåt mot marken.

Fäst kardborrebandet över dragkedjans ände, se markering B i illustrationen. 
Detta minimerar belastningen på dragkedjan. I öppningen innanför bandet 
kan man fästa en krokspik, eller så låter man bandet gå runt mittstången, 
innan det fästs.

Fäst golvet i tältduken med fem spolknappar, se markering 
A i illustrationen.

För att få golvet snyggt sträckt är det viktigt att allra 
först sträcka golvets långsida genom att spänna de två 
golvsträckarna, markering C, på utsidan av tältkåtan.
Sätt därefter krokspikar i långsidans fyra fästen enligt 
markering D. Med jämnt fördelad spänning sträcks golvet 
färdigt med resterande golvsträckare på tältets utsida.

Trä spolknapparna genom ringarna i tältduken så de blir 
självlåsande.

Kardborreband  
Öppna alltid kardborreband successivt genom att dra isär de två sidorna från varandra i bandets längdriktning, gärna med extra hjälp 
av ett par fingrar emellan. Öppnar man i tvärgående riktning riskerar man att sömmar skadas, då bandet fäster starkare på denna ledd.

Golvsträckare

Montera ett halvt golv/fleecegolv



www.tentipi.com

B

B

A

A

Innan produkten tas i bruk, läs ”Skötsel och tips” på USB-minnet som följer med vid köp av tält.

Montera halvt golv/fleecegolv forts.

Montera innertältet enligt dess anvisning men utan att avslutnings-
vis spänna de yttre golvsträckarna. Montera det halva golvet enligt 
anvisningen på föregående sida, fortfarande utan att spänna de 
yttre golvsträckarna. Golvets och innertältets båda långsidesändar, 
se markering A i illustrationen, fästs med spolknappar i samma 
ring. Lätta där på innertältets två inre golvsträckare. Sträck först 
golvet med de två golvsträckarna på tältets utsida, se B. Sträck 
därefter innertältets golv med de inre golvsträckarna, se A. Med 
jämnt fördelad spänning dras slutligen övriga yttre golvsträckare åt.

Genom att öppna upp dragkedjan en bit kan en del av det halva 
golvet vikas undan innanför tältöppningen för att ge plats åt till 
exempel blöta skor. Det är även möjligt att helt ta bort ett kvarts 
golv.

Kardborreband  
Öppna alltid kardborreband successivt genom att dra isär de två sidorna från varandra i bandets längdriktning, gärna med extra hjälp 
av ett par fingrar emellan. Öppnar man i tvärgående riktning riskerar man att sömmar skadas, då bandet fäster starkare på denna ledd.

½ IT 
½ Golv

Förslag på kombinationer av golv och innertält

½ IT 
¼ Golv

½ IT 
½ Fleece

½ IT 
¼ Fleece

½ Golv 
½ Golv

½ Golv 
¼ Golv

½ Fleece 
½ Golv

½ Fleece 
½ Fleece 

½ Fleece 
¼ Fleece

½ Golv ¼ Golv

½ Fleece 
¼ Golv

½ Golv 
¼ Fleece

½ Fleece ¼ Fleece

Montera ett halvt golv med ett halvt innertält

Golvkombinationer

Utan innertält går det att koppla samman två halva golv till ett helt med hjälp av kardborrebandet. Vårt halva golv går också att sätta ihop 
med ett halvt fleecegolv. Vill man vika undan golvet för att elda, öppnar man dragkedjan mitt på respektive golvhalva. Dragkedjan gör det 
även möjligt att ta bort ett kvarts golv för att få en öppen yta för smutsiga skor, ved eller annat. Vid behov kan ett kvarts golv sättas samman 
med ett kvarts fleecegolv.

Öppnat golv


