Használati Útmutató - BÉRSÁTOR.HU
RENDEZVÉNYSÁTOR BÉRLÉSE ESETÉN
Rendezvény sátorbérlés esetén a Bérbevevő kötelessége, hogy a használati útmutató áttanulmányozza és
tisztában legyen a sátor használatával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal.

Sátorponyva megnyitása:
oldalponyva esetén (nem a homlokzat felőli oldal)
1.) A viharvasat rögzítő sasszeg drót eltávolítása
2.) Az oldalponyvát rögzítő viharvas kihúzása,
3.) a viharvasat rögzítő sasszeg, drót visszahelyezése
4.) középen összekötött madzag szétfűzése
5.) a ponyva oldalra elhúzása

végponyva esetén (a homlokzat felöli oldal) a feladathoz egy létra szükséges
1.) A viharvasat rögzítő sasszeg drót eltávolítása
2.) A végponyvát rögzítő viharvas kihúzása,
3.) A háromszög ponyvát alul rögzítő elemek kioldása (vagy a csatokat kell kicsatolni
4.) A viharvasat rögzítő sasszeg, dórt visszahelyezése
5.) középen összekötött madzag szétfűzése
6.) a ponyva oldalra elhúzása
7.) A háromszög ponyvát alul rögzítő elemek visszahelyezése (vagy a csatokat kell becsatolni vagy egy gumikötélen lévő s
kampókat kell visszaakasztani)

Sátorponyva zárása:
oldalponyva esetén (nem a homlokzat felöli oldal)
1.) A ponyva összehúzása középre
2.) Középen fentről lefelé a madzag és a ringlik összefűzése és a végén egy csomóval zárása
3.) Az oldalponyvát rögzítő viharvas bedugása a ponyva alján lévő zsebbe
4.) A viharvasat a lábhoz rögzíteni, sasszeg vagy drót segítségével

végponyva esetén (a homlokzat felöli oldal) a feladathoz egy létra szükséges
1.) A háromszög ponyvát alul rögzítő elemek kioldása (vagy a csatokat kell kicsatolni vagy egy gumikötélen lévő s kampókat
kell kiakasztani)
2.) A ponyva összehúzása középre
3.) Középen fentről lefelé a madzag és a ringlik összefűzése és a végén egy csomóval zárása
4.) A végponyvát rögzítő viharvas bedugása a ponyva alján lévő zsebbe
5.) A viharvasat a lábhoz rögzíteni, sasszeg vagy drót segítségével
6.) A háromszög ponyvát alul rögzítő elemek visszahelyezése (vagy a csatokat kell becsatolni vagy egy gumikötélen lévő s
kampókat kell visszaakasztani

Fontos tudnivalók - erős szél, vihar esetén

10m-es rendezvénysátor setében:
A sátor 80 km/órás szelet bír zárt állapotban, e feletti szél (széllökések, viharok) estén a megrendelőnek gondoskodni
kell a sátor azonnali kiürítéséről. Személyi tartózkodásra nem alkalmas a sátor, mivel személyi sérüléseket okozhatnak a
sátor megsérült alkatrészei.
30%-ban nyitott sátor esetében 60 km/órás szél estén gondoskodni kell a sátor kiürítéséről vagy a sátor ponyváit zárva
kell tartani.
Teljesen nyitott sátor esetében 40 km/órás szél estén gondoskodni kell a sátor kiürítéséről vagy a sátor ponyváit zárva
kell tartani.

Rendezvénysátor szerkezetén TILOS az alábbi módosításokat
elvégezni!
A Bérbevevő a felépített és átvett rendezvénysátor szerkezetén nem végezhet semmilyen módosítást, amely a
sátor statikáját /stabilitását/ rontja:
Tető drótkötelek kiszerelése, meglazítása
Lábat a talphoz rögzítő csapszeg és azt biztosító sasszeg (rugós biztosító) kiszerelése /kiszedése/
Oldalfalban lévő András merevítők vagy drótkötelek kiszerelése
Ponyvalefeszítő csövek kiszerelése
Végfal ponyvákat rögzítő szíjak meglazítása, kicsatolása, végfal ponyvák kifűzése
Talpakat rögzítő cövekek és/vagy D-belek felszedése /kihúzása/
Szintezésekor használt betonkövek, elmozgatása, elszedése

TILOS a sátor talaját a sátorban és közvetlen közelében elszedni,
meglazítani kitérve a következőkre:
Lábak közvetlen közelében talaj elmozdítása, gödör ásása
Lábak közvetlen közelébe beton, aszfalt feltörése, felszedése

TILOS a sátor szándékos rongálása!
Tilos a sátorponyva szúrós tárggyal kiszakítása
Tilos a szerkezet profiljainak ütése, nehéz tárgyak hozzáütése
20 kg-nál nagyobb terhek felfüggesztése a szerkezetre (ha ilyen történik, minden esetben egyeztetni kell:

A használati útmutatót elolvastam és a benne foglaltakat tudomásul vettem.
Kelt: ....................................................................
Bérbevevő neve:*......................................................
Bérbevevő telefonszáma:* ........................................
Bérbevevő képviselőjének aláírása: .......................................
* Nyomtatott betűkkel kitöltendő

