Guia d’utilització de la Carpa 3X3
Característiques tècniques:
 Estructura plegable en acer lacat en blanc
 Pes: 26 kg
 Dimensions: 300 x 300 x 248/330 cm
 Tela de color blanc
 Bossa de transport amb rodes
 8 piquetes i cordills (per fer els vents)

Muntatge:
1. Buscar una superfície plana amb una àrea superior a 9 m2 (3 x 3 m) i obrir el conjunt
corresponent a l'estructura metàl·lica desplegable entre quatre persones com a mínim.
2. Només cal que cadascuna de les quatre persones agafi una pota i es separi del centre.
L'estructura s'anirà obrint fins que escoltem un lleu “click”; a la meitat de l'alçada de cada
pota haurà sortit un topall metàl·lic i rodó que farà de tope. Això voldrà dir que ha quedat
fixada.

3. Definir la seva posició exacte i assegurar que l'estructura desplegable es mantingui oberta i
estable.

4. A continuació, posarem la tela del sostre. Hem d'anar amb molta cura per no fer malbé
l'estructura o la tela.

5. Després hem de fixar la tela amb l'estructura. Al mig de la tela hi ha una cavitat per posar
el pal central dintre (fig. 1), i als costats hi han velcros per agafar la tela amb l'estructura
(fig.2). Convé donar-li un cop d'ull a la tela per estar convençuts de que no s'ha quedat cap
part de la tela travada..

fig.1

fig.2

6. Per acabar de muntar la carpa necessitarem donar-li alçada. És important fer-ho amb les
quatre potes a la vegada, per tant cal una persona a cada pota. Ho farem de la mateixa
manera que abans però en aquesta ocasió estirant només de la pota cap amunt (té 3
posicions d'alçada).

I... carpa muntada

Utilització:
-

Eviteu forçar l'estructura metàl·lica durant el muntatge i el desmuntatge.
Cal que totes les peces estiguin tensades adequadament abans de la utilització de la carpa.
Pareu atenció a l'estabilitat de la Carpa abans d'iniciar cap activitat en el seu interior.
Desmuntatge:

-

S’haurà de fer el procés a la inversa, també amb un mínim de quatre persones.
Al desmuntar la carpa cal assegurar-se que no es doblega cap barra i que cap peça del
sistema de tensat queda atrapada.

Tots els desperfectes que se'n deriven durant l'ús del material seran
responsabilitat de l'entitat

