Sådan leveres dit vildmarksbad til dig
- Fra levering eller afhentning af vildmarksbad til det står på din terrasse

Kære Kunde!
Når du køber et vildmarksbad kan du enten vælge at få det leveret med fragt firma eller du kan selv vælge
at afhente fra lager.
Herunder har vi beskrevet, hvordan du gør, når du har vildmarksbadet på din adresse, og du skal have det
det sidste stykke vej ind til din terrasse, hvor det skal være placeret.
Når du afhenter selv fra lager
Kørsel med vildmarksbad på trailer - Så ligger vildmarksbadet fladt på din trailer,
og spændt fast med to spændbånd (surringsbånd) eller to reb.
Du bør spænde fast diagonalt, så der dannes et kryds.
Det er en forsvarlig og sikker måde at køre med dit vildmarksbad på.
Traileren du kører med skal blot være ca. 110 cm i bredden og minimum 180 cm i længden. Lastevnen skal
blot være minimum 300 kg. Har din trailer sider, der ikke kan fjernes, så lig evt. 2 paller ovenpå hinanden.
Pallerne når nemlig for det meste op over sidernes højde, og du beskadiger dermed ikke trailerens sider.
Når vildmarksbadet er på traileren og fastgjort med spændbånd eller reb kan du roligt køre hjem med dit
nye vildmarksbad. Medbring gerne den palle som vildmarksbadet har været spændt fast til og stået på da
du hentede vildmarksbadet fra lageret. Den kan du bruge når du kommer hjem med vildmarksbadet.

Når fragtmand leverer dit vildmarksbad
Standard leveringer for gods i Danmark, og det som betales for når en vare skal
Leveres, er levering fra vores lager til kundens adresse, og adressen er lig med
Indkørslen e.l.
En fragtmand leverer næsten altid i tidsrummet fra kl. 8-16, og ikke før selve dagen
For levering kan fragtmanden fortælle nogenlunde hvornår vildmarksbadet bliver
Leveret. Og det hænger sammen med, at en fragtmand ofte først kender sin rute
om morgenen, når han møder på arbejde.
Heldigvis har vi bedt vores fragtmænd om at kontakte kunden ca. 30-60 minutter
Før ankomst til leveringsadressen. Det giver mulighed for at tage imod varen, og
Så giver det mulighed for måske at få fragtmanden til at sætte vildmarksbadet af lige præcis der, hvor du
ønsker det i din indkørsel eller måske endda være så heldig at fragtmanden, såfremt der er fast underlag,
at køre vildmarksbadet helt ind til sin plads. Men husk en fragtmand kan altid sige: ”levering til indkørsel”.
Men igen er vi heldige – for de fragtfirmaer vi samarbejder med, er flinke, rare og altid klar til at gøre lidt
ekstra. Så de hjælper oftest gerne med at køre vildmarksbadet helt hen på plads, hvis muligt.
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Fra indkørsel til vildmarksbadet er på terrassen
Om du har afhentet vildmarksbadet og selv kørt det til din adresse eller du har fået leveret via fragtmand,
så har du nu vildmarksbadet i din indkørsel. Og det skal nu det sidste stykke vej til terrasen, hvor det skal
være placeret fremover.
Hvis vi forudsætter, at du har vildmarksbadet placeret på højkant, så bør du gøre følgende for at få det ind
til terrassen:
Løft af vildmarksbad til terrassen:
1. Fjern alt emballering fra vildmarksbadet, dvs. stropper skæres over og film fjernes.
2. Tag nu alle løse dele ind til din terrasse først. Det er typisk trælåget og så alle løse dele inde i
vildmarksbadet.
3. Nu står vildmarksbadet løst på pallen, og kan nu enten løftest af min. 4 personer ind til terrassen
og sættes ned. (Husk bundstrøerne på vildmarksbadet betyder, at I ikke kan få fingrene i klemme,
da bundstrøerne er placeret, så de er 1-2 cm længere nede end vildmarksbadets nederste del af
tøndevæggen).
Rulning af vildmarksbad til terrassen:
1. Fjern alt emballering fra vildmarksbadet, dvs. stropper skæres over og film fjernes.
2. Tag nu alle løse dele ind til din terrasse først. Det er typisk trælåget og så alle løse dele inde i
vildmarksbadet.
3. Vær sikker på, at der på ruten ind til terrassen er: a) minimum ca. 115 cm i bredden hele vejen og
højt nok b) placér lægter, tæpper, pap e.l. på ruten, så I ikke ridser tøndebånd og beskadiger
vildmarksbadet. HUSK inden I ruller, at den udvendige studs ikke må trykkes, så her skal I rulle
vildmarksbadet lidt på højkant, så den udvendige studs skånes.
4. Rul nu vildmarksbadet stille og roligt ind på sin plads. En person kan godt gøre dette, men det er
altid en god ide at være to personer om det. (Husk bundstrøerne på vildmarksbadet betyder, at I
ikke kan få fingrene i klemme, da bundstrøerne er placeret, så de er 1-2 cm længere nede end
vildmarksbadets nederste del af tøndevæggen).
Så er vildmarksbadet sat på rette sted.
Nu skal de sidste småting bare monteres (se monteringsvejledningen)
Og så er vildmarksbadet klar til brug og badning.

Rigtig god fornøjelse med vildmarksbadet!
Med venlig hilsen
Vildmarksbadsalg
Peter Sørensen
Indehaver
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