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F Ö R E M O N T E R I N G 

MÅTT OCH FÖRBEREDELSER FÖR 

  

Här är några saker du bör förbereda innan ditt nya helårstält blir monterat. 

GOLV 
Helårstältet skall stå på ett stabilt underlag, antingen trallgolv eller impregnerat golvspån. Det sistnämnda 

är att föredra om man vill ha laminatgolv i helårstältet. Minimimåttet på golvet varierar utifrån vilken 

storlek det är på helårstältet. En tumregel är att den bör vara minst 5 cm bredare och 8 cm djupare än 

tältets grundmått. 

Golvet skall byggas så tätt intill husvagnen som möjligt då helårstältet skall monteras nära intill vagnen. 

Det är viktigt att golvet byggs så att det ligger i våg vid sidan av husvagnen. Som hjälp till detta kan man 

använda sig av lina eller snöre som man spänner upp med pinnar i marken. Golvet måste vara fritt från 

skruvar och spikar som står upp då dessa väldigt lätt kan göra revor i tältet under monteringen.  

För att minska kondens från markfukt så långt som möjligt rekommenderar vi att använda en fuktspärr 

mellan golvtrall och matta. Det finns flera sätt att göra detta på, vi rekommenderar att ta kontakt med 

närmaste byggvaruhandel för råd och vägledning. 

Om man vill lägga golv i helårstältet ovanpå trallgolvet eller den impregnerade golvspånet är det viktigt att 

lägga något som är fuktbeständigt, exempelvis linoleum eller vinylgolv. Förankringsvinklarna (vinkel B) i 

botten av helårstältet bör inte skjutas in under golvet. Om det i framtiden skall göras något underhåll på 

någon av väggarna måste dessa vinklar vara tillgängliga att demontera. 

MODELL MIN.MÅTT GOLV 
Ask 4 458 x 308 cm 

Ask 5 575 x 308 cm 
Ask 6 692 x 308 cm 
Ask 7+ 732 x 358 cm 
Embla 5+ 575 x 358 cm 
Embla 6+ 692 x 358 cm 
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HUSVAGN 
Både husvagn och golv måste vara i våg och lod för att få rätt tryck på tätningskuddarna mellan 

helårstältet och vagnen. Vid montering av ASK och EMBLA helårstält är det även viktigt att höjden från 

golvet till husvagnstaket (tältskenan) är rätt. Detta för att slusskappan skall kunna monteras på rätt sätt 

för att uppfylla de funktioner den är menad för, bland annat täta för väder och vind mellan vagnen och 

tältet. Vi rekommenderar en höjd på 245 cm för bästa resultat och optimal avrinning mot husvagnstaket. 

Montering med höjd ned till 240cm är också godkänt.  

Husvagnens tak måste rengöras 20 cm från skenan och in på taket, längs hela vagnen. Detta för att kunna 

ge ett bra fäste för överlappningen av slusskappan som i vissa fall fästes med en stark dubbelhäftande 

tejp.  

BAKVÄGGENS MÅTT 

Detta är måtten på bakväggen som är mot husvagnen. Här kan du se hur tältet skall placeras in mot 
husvagnen, så att dörr och serviceluckor blir tillgängligt 

SLUSSÖPPNING 
Måtten på ritningen nedan visar bredden mellan väggsektionerna i bakväggen, öppningen mot husvagn. 

Benstöttorna som pekar in mot öppningen (placerat där måtten nedan säger) får inte komma i vägen för 

luckor, vattenintag, strömintag eller toalucka. Bakom dessa stöttor sitter en tätningskudde med bredd på 

ca 15 cm. 

VÄGGSEKTIONERNA BAK 
De sektionerna är ca 135 cm breda för Ask och Embla Helårstält, utom för Ask 7+ där de är ca 145 cm breda. På Ask 

är det fönster överst på de väggarna och på Embla är det inget fönster. 

SERVICELUCKOR 
Alla Ask och Embla Helårstält har serviceluckor på den nedre halvan av väggsektionerna. De är 90x70 cm på alla 

modeller utom Ask 7+, där de är 100x70 cm. Serviceluckorna är till för att komma åt luckor och intag på husvagnens 

vägg efter att helårstältet är monterat. 

ÖVRIGT 
Kunden ansvarar själv för att köpa rätt storlek på tältet. Vid köp av helårstält som är större än husvagnen, kan det i 

vissa fall, vara svårt att få slussöppningen helt tät.  

Fråga oss gärna om råd innan du bestämmer storlek. 
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TILLBEHÖR 

Vi har en noga utvald serie med tillbehör som du kan välja mellan. Vissa tillval kan vara extra bra att 

välja innan tältet monteras så att du kan få hjälp av montören att göra vissa anpassningar samt med 

själva monteringen av tillbehöret.  

VERANDA 
Den extra utbyggnaden ger ett rymligt utrymme utanför tältet och kan även eftermonteras. 

Golvet som verandan skall stå på måste vara i linje med golvet som helårstältet står på.  

SKJUTDÖRR 
Förenkla vardagen med en praktisk skjutdörr till ditt helårstält eller paviljong. Då slipper du öppna och 

stänga blixtlåsen varje gång du skall gå in och ut genom dörren. Lätt att eftermontera om man inte lagt in 

golv i tältet. 

Om du lagt in laminatgolv eller golvmatta efter montering av tältet så finns det inte tillräckligt med plats i 

höjden för skjutdörr i fronten. Man behöver då skära ut ett spår i golvet eller mattan där skjutdörrens 

bottenskena skall monteras.  

HÄNGRÄNNOR 
Ett trevligt tillbehör som leder ut vattnet från taket mot sidorna och bort från ingången. Mycket bra 

speciellt om du använder tältets dörr på fronten. Går även att eftermontera. 

FÖR SNÖUTSATTA OMRÅDEN 
Alla våra helårstält är tillverkade för att tåla alla årstider men det följer ändå med ett ansvar att inte 

utsätta tältet för onödiga risker. En vintersäkring kan hjälpa till att lätta lite på detta ansvar så att man inte 

behöver bekymra sig så mycket för tältet vid mycket snöfall eller extra tuffa väderförhållanden.  

ISOLERING 
För året runt camparen så finns det även ett isolations kit för både golv och tak. Isoleringen för golv består 

av 99% ren aluminium och reducerar värmeförlusten med över 50%. Takisoleringen är uppbyggd av 

bubbelplastbelägg, pressad mellan två skyddande lager av aluminium polyesterfilm. Den blockerar upp till 

94% av strålningsvärmeenergin och hjälper till att upprätthålla ett mer jämnt inneklimat 

Med vänliga hälsningar oss på
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