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Sikkerhedsanvisning



 
 

Attention! 

I Danmark skal du som udgangspunkt søge tilladelse, hvis du vil opstille et lagertelt eller rundbuehal over en 
vis størrelse – generelt 50 m2 – i en periode på over 6 uger. Uanset, så er det altid dit ansvar at overholde 
de lokale regler og bestemmelser og desuden sikrer, at rundbuehallen er samlet korrekt ifølge den 
medfølgende manual. Det er meget vigtigt, at du samler alle dele korrekt i forhold til vejledningen og 
fastgør rundbuehallen med de medfølgende jordspyd eller tilsvarende udstyr. Du må ikke undlade at bruge 
alle dele eller springe trin over i vejledningen.  

Vejrforhold og Safety Packs  

Du må aldrig opstille en rundbuehal i dårligt vejr, eller når det blæser. Hold øje med vejrudsigten, før du 
begynder at opstille dit lagertelt. I perioder med dårligt vejr er det dit ansvar at sikre rundbuehallen, så 
konstruktionen ikke udgør en fare for mennesker, bygninger eller andet.   

Du skal bruge stormstropper og jordspyd – eller tilsvarende løsninger – til at sikre konstruktionen uanset i 
hvor lang tid du regner med at have teltet opstillet. Brug aldrig åben ild, svejseudstyr eller andet, som kan 
antænde teltet – hverken inde i teltet eller tæt på. Ophold dig aldrig i teltet under ekstreme vejrforhold!  

Rundbuehaller er midlertidige konstruktioner  

Alle vores lagertelte herunder rundbuehaller er midlertidige konstruktioner, som er beregnet til midlertidig 
opbevaring. De er kort sagt stærke og solide konstruktioner, som kan beskytte de ting, som du opbevarer, 
men vores rundbuehaller er ikke permanente bygninger, så det er op til dig at sikre teltet og løbende sørge 
for at det er i god stand. Det er især vigtigt at stramme tagdugen ca. en måned efter opstilling af 
rundbuehallen/lagerhallen. Bemærk venligt at vores rundbuehaller ikke nødvendigvis er blevet testet for 
sne- og vindbelastning. Desuden anbefaler vi, at man altid fjerner sne, hvis det lægger sig oven på teltet.   

Desuden bør du løbende efterse og stramme alle samlinger på din rundbuehal. Tagdugen på dit lagertelt 
skal altid være strammet op, så det kan modstå forskellige vejrsituationer.  

Forsikring  

Husk at undersøge, om din rundbuehal eller lagertelt er dækket af din forsikring.    

Vær opmærksom på sne og regn   

I tilfælde af snevejr skal du hele tiden sørge for at fjerne sne fra taget af lagerteltet for at forhindre, at tung 
sne får teltet til at styrte sammen.   

Når det regner, så er der en risiko for, at der samler sig vand oven på lagerteltet. Tunge søer af regnvand 
kan få teltet til at falde sammen. Det er dit ansvar at sørge for, at der ikke samler sig vand oppe på teltet 
ved at holde coveret eller tagdugen udspændt hele tiden. Du skal desuden fjerne vand, hvis det begynder 
at samle sig alligevel. Du skal sørge for, at coveret sidder stramt omkring rammen hele tiden.   

 

Kondens i rundbuehallen   

Du vil måske opleve kondens inde i din rundbuehal. Temperaturen ændrer sig hele tiden, og 
luftfugtigheden kan skabe dug eller kondens uden på og inde i teltet. Det er helt normalt og betyder ikke, at 
dit telt ikke er tæt.   



 
 

Du må aldrig opstille eller pakke din lagerhal sammen i frostvejr, da det kan forårsage skader på coveret. 
Bliver du nødt til at arbejde med teltet i frostvejr, så skal du pakke teltet færdigt indendørs. Du skal uanset 
temperaturen altid sørge for, at teltet er tørt, før du pakker det sammen, for ellers er der stor risiko for, at 
coveret bliver muggent eller jordslået, mens det ligger sammenfoldet.   

Information omkring garanti 

Dancovers garanti gælder kun ved almindelig brug af produktet, almindeligt slitage undtaget, og i 
overensstemmelse med de skrevne brugsanvisninger eller manualer. Garantien dækker ikke skader, som er 
opstået ved uheld, vold, misbrug eller ved at der er ændret ved produktet. Hvis du skal rengøre din 
rundbuehal på et tidspunkt, så skal du kun bruge et mildt rengøringsmiddel og lunkent eller koldt vand. 
Brug aldrig stærke rengøringsmidler af nogen art.    

Besøg dancovershop.com for mere information omkring garantier.   

Du kan altid besøge vores hjemmeside for at få de nyeste Sikkerhedsanvisninger og manualer.   
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