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Pop Up / Quick up telt – Monteringstips 

 

1. Dra rammeverket ut slik at midt stengene som holder takduken løftes opp 

2. Takduken legges over rammeverket  

3. Fest takduken innvendig til stolpen som holder takduken oppe 

4. Dra hjørnene i takduken godt ned på alle hjørner og fest borrelås mot borrelås på 

benets øvre del og innvendig på takduk 

5. 2 personer drar rammeverket i motsatt retning, samtidig rist lett i det slik at taket 

folder seg opp 

6. På størrelser som 3x6m og 4x8m kan det være fornuftig å løfte rammeverket opp 

innenifra for at taket skal folde seg enklere ut 

7. Trykk hjørnebena hardt opp til en hører ett klikk, på 3x6m og 4x8m må midtbena 

også låses på tilsvarende måte, stå på fotplaten med foten når dette gjøres 

8. Er takduken stram og fin er takduken montert riktig! 

9. Er takduken lit «slakk» klikk ned bena og trekk tak hjørnene på takduken 

ytterligere ned på hjørnebena og se til at borrelåsen har fått godt feste 

10. Dette bør påses regelmessig da borrelåsen i hjørnene kan gi litt etter i vær og vind 

11. Fest borrelåser som er montert på innsiden av kappekant ned i tak kryssene 

12.  Juster deretter ønsket høyde på ben 

13.  Forankre teltet med barduner, jordspyd, sandbag lastestropper, lodd eller annet 

som er egnet til dette så snart høyden på ben er justert til ønsket høyde 

14.  Monter deretter antall vegger etter ønske på kappekantens underside og borrelås 

rundt ben 

15. Ved montering av flere vegger, fest veggene til hverandre med glidelåsene før de 

monteres til borrelås på kappekanten 

16.  Anbefalt vekt forankring på for eksempel. 4x8 m er opp til 140 kg pr. ben eller 

tilsvarende effekt / barduner, lastestropper ol. ved en del vind. 

17.  Teltene har stor vindlast det er derfor særs viktig at de blir forankret godt under 

alle forhold 

18.  Blir vinden for sterkt anbefales at bena slippes ned til nederste nivå og teltet 

demonteres så raskt som mulig. 

 Teltene er ikke konstruert for snølast. Blir teltene utsatt for snø må dette fjernes umiddelbart eller demonteres. 

Ved sterkt vind bør teltet demonteres slik at det ikke forårsaker skade på person eller eiendom. 


