INFORMASJON VED OPPSETT/MONTERING AV ISOLERTE FORTELT
Larvik kommune har gitt tillatelse til å sette opp isolerte fortelt, med det krav om at det lett skal kunne
demonteres. Salg av vogn på rot med isolert fortelt tillates ikke.
Vi godkjenner INGEN telt som er kjøpt inn uten samtale eller avtale med oss. Vi forbeholder oss dermed retten
til å avvise enheter som ikke er forhåndsgodkjent av oss, og kunden er selv økonomisk ansvarlig.
Alle som ønsker å investere i et isolert fortelt må inngå en skriftlig avtale med oss.
Vi godkjenner ikke alle typer, så for å unngå misforståelser kontakt oss før dere bestiller!
Vi tillater i dag kun disse 5 firmaer: Proff Camp, Mestercamp, Toppcamp, VestCamp og .Isocamp,
Det er følgende krav til isolerte fortelt:


Brannhemmende isolasjon og materiale må kunne dokumenteres iht. gjeldene krav (EI-15).



Teltets vegger skal ikke inneholde treverk og/eller isopor.



Teltet skal ha 3 stive vegger med store vinduer og dører på alle kanter.



Lengden på teltet skal ikke overstige vognens lengde og maks tillatte dybde er 3,60 m.



Teltet skal ikke stikke på utsiden av vogn og heller ikke over vogntaket.



Gulvet i teltet skal være på bakken. Underlaget til platting/gulv i det isolerte teltet skal ikke være
høyere enn 2x4’’.



Vogna skal IKKE heves/heises!



Ytterligere treverk/platting utenfor teltet skal avklares med daglig leder FØR det bygges.



Oppsett av isolerte telt er kun tillatt fra 1/5 – 15/6 og fra 15/8 – 15/9. Dere må selv ta ansvar for å
lukke inn monteringsfirma.

Hvis dere er interessert så vil vi ha følgende:


En skalert tegning av teltet fra leverandøren.



Tegningen skal vise korrekte mål på; forside, venstre og høyre side av teltet, og alle dører og vinduer.



Skriftlig dokumentasjon og informasjon om modellen dere ønsker å kjøpe.



Samsvar-erklæring fra autorisert elektriker dersom det monteres elektrisk utstyr i teltet.

Vi minner igjen om at alle som ønsker å kjøpe; snakk med oss først og send oss tegningene før dere kjøper.
Hvis dere har tegninger og informasjon kan dere sende det til post@kolbensrod.com
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