SureDeck

SureDeck förtältsgolv
SureDeck ger bättre utnyttjande av
förtältet under alla årstider. Njut längre av
fritiden. Välj läge oavsett markbeskaffenhet, sluttning, gropar, sten, rötter eller fukt
och regnvatten spelar inte längre någon
roll. Med SureDeck får du alltid ett torrt,
plant och stadigt golv som är lätt att hålla
rent och som inte skadar marken.

Sarturn
SureDeck

Snabbfakta
• Moduluppbyggt golvsystem
• Medger 42 cm steglös höjdjustering
• Kan kompletteras i efterhand
• Lätt att montera/demontera
• Lång livslängd
• Låg vikt (ca 10 kg/m²)
• Lätt att transportera
• 3-års garanti mot materialfel
• Svensktillverkat

SureDeck
Modeller & Dimensioner
SureDeck tillverkas i två olika modulformat. Detta gör att
du enkelt kan anpassa ditt golv när du byter husvagn
eller tält.
Modulformat
• M1: 1,2 x 1,2 m
• M2: 1,5 x 1,2 m

[passar förtätsdjup 2,5 m]
[passar förtätsdjup 3 m]

Montering
SureDeck monteras snabbt och enkelt, räkna med ca 30
minuter och många avundsjuka grannar...
1.
2.
3.
4.
5.

Rambalkarna skjuts på plats i hörnstolparna
Stödbalkarna snäpps i sitt läge
Golvskivorna läggs ut
Finjustering av planheten
Förlängare används vid större ojämnheter

SureDeck kan även mot ett mindre pristillägg
måttanpassas helt efter kundönskemål.
Utförande
Modulerna består av ramverk, hörnstolpar samt
golvskivor.
Ramverk: Specialformade rambalkar med rostfria
fjädrande stålbyglar. Stödbalkar med böjliga låstungor.
Hörnstolpar: Hörnstolpar med stödben som kan
förlängas upp till 42 cm. Ledade runda fotplattor.
Golvskivor: 12 mm filmbelagd plywood.

Material och ytbehandling
SureDeck är uppbyggt av anodiserad aluminium,
rostfritt stål, höghållfast ABS plast samt filmbelagd
plywood. Ett golvsystem helt byggt på högkvalitativa
komponenter för att garantera funktion om och om igen.

Priser
För aktuell prislista se www.sarturn.se.
Leveranstid
Två till tre veckor efter erhållande av skriftlig order.

Tillbehör
• Skoskrapan No Snow
• Höjdjusteringsverktyg
• Demonteringsverktyg
• Tältkrokar
• Förlängningsskruvar
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