
 

 

 
   
 

 

Telt Sauna – Guide 
 

 Teltets vægge kan antændes, så det er meget VIGTIGT, at ovnen har en væsentlig afstand fra teltets vægge. 

 Teltets loft er brandsikret uld.  

 Telt Saunaen er ikke beregnet til overnatning og afbenyttelse som traditionelt telt eller bolig af nogen art. 
 

1. Sæt de seks indvendige støttestænger til hvert hjørne af teltet (6 i alt).  

2. Indsæt poler til toppen af stoffet først, derefter mens du holder på stangen, trækkes hullet i den 

nederste del af teltets stof over bund spidsen af stangen. 

3. Spred teltet til dets tilsigtede placering (PS. Åbn ikke telt døren på dette tidspunkt) 

Begynd at fastgøre teltet til jorden med pløkker. Pløkkerne bør have en afstand på ca.en meter. 

4. Afstanden på ca. en meter giver dig mulighed for at stramme rebet hængende fra hvert hjørne af 

teltet fast til indsatserne på jorden. 

5. Fastgør rebet fra hver pol til deres respektive indsatser løst så teltet bliver stående på de seks 

poler og reb fastgjort til indsatserne løst. 

 

6. Kombiner center pol (i 2 stykker) og læg den til midten til teltet, og sørg for det er stramt. 

Stram reb til indsatserne, så teltet står fast og stramt 

 

7. Tag indholdet ud af Telt Saunaens ovn og saml skorstenen og ovn  

8. (håndter skorsten stykkerne med omhu, da de er lavet i lette materialer) 

 

9. Placer ovnen i teltet, indsæt skorstenen gennem det øverste hul og fastgør den til ovnen 

 

10. Placer sten på siderne og toppen af ovnen 
(Ovnen har 2 ringe på toppen. Det kan bruges til at to personer  
kan løfte ovnen via en pind ind igennem de to ringe) 

 

11. Ovnen er lavet af jern, så overfladen af ovnen udvikler rust på udvendig side. 

Montering og klargøring af Telt Saunaen: 
Montering af telt (tager ca. 10-15 minutter) 



 

 

 
 
 
 
 

 Alle skorstenens rør skal sættes forsigtigt sammen 

 Vær sikker på, at der ikke er noget brandbart i nærheden 

 Fjern alle tænkelige materialer fra teltet, der kan smelte ved høj varme 

 Alle slags træ, træbriketter kan benyttes i ovnen 

 Ved daglig brug skal asken i askebakken tømmes dagligt for at undgå ovnen tager skade 

 Sørg altid for at nogen er ved ovnen, når den opvarmes 

 Hav altid en stor spand vand i nærheden af ovnen i tilfælde af uheld eller brand 

 Benyt IKKE ovnen til telte, der IKKE er brandsikre  

 
 

God fornøjelse med din Telt Sauna  
– husk at Varmen, lyden af knitrende brænde og socialt samvær med andre i saunaen vil give dig gode oplevelser og minder! 

 

 
 

 
 

Montering af ovn (tager ca. 5 minutter) 

Sådan starter du Telt Saunaens ovn op (tager ca. 5 minutter) 


