
Om VA-Varuste inte har ett säsongsskydd som passar kundens husbil eller husvagn kan skyddet 
tillverkas enligt de mått som kunden ger. Då ber vi kunden skicka måtten och ett fotografi av 
husbilen eller husvagnen. Kunden ansvarar för att måtten är korrekta. Skyddet tillverkas utifrån de 
meddelade måtten. Kunden kan också köra husbilen eller husvagnen till VA-Varuste för måttagning. 
Måtten tas då av den ansvariga planeraren.

AT T  B E A K TA  V I D  M O N T E R I N G E N :

Vid montering av säsongsskyddet ska arbetsmomenten utföras i den ordning som beskrivs i 
anvisningen. Om skyddet monteras i fel ordning kan det hända att produkten inte passar. En 
felmonterad produkt kan skadas eller orsaka skada.

Innan du monterar säsongsskyddet ska du se till att husbilen eller husvagnen är tillräckligt ren. Om 
säsongsskyddet fästs till exempel på en sandig yta kan fordonets yta skadas. 

När du har placerat säsongsskyddet på husbilen eller husvagnen ska du kontrollera att skyddets delar 
och åtstramningsbältena är tillräckligt spända. Justera först åtstramningsbältena fram och bak och 
därefter bältena på sidan. Om bältena är slappa kan de till exempel vid blåsigt väder skava och orsaka 
ytskador. Kontrollera med regelbundna mellanrum att bältena är spända. Efter monteringen kan 
säsongsskyddet röra på sig vid blåsigt väder och därför är det viktigt att spänna bältena på nytt!

När VA-Caravan säsongsskyddet är fastmonterat får husbilen eller husvagnen inte användas i 
vägtrafik! Säsongsskyddets form gör att fordonet kan flyttas även om säsongsskyddet har monterats 
fast. När en husbil flyttas ska säsongsskyddets främre del tas lös. När fordonet flyttas bör hastigheten 
vara lika låg som på en parkeringsplats. Avsikten är att bilen eller vagnen ska kunna flyttas korta 
sträckor med skyddet fastmonterat till exempel om den är i vägen för snöröjning. Fordonets förare 
ansvarar för flyttningen. 

Om du upptäcker ett fel i produkten eller om den inte passar ska du kontakta tillverkaren så fort som 
möjligt. 

L Ä S  F Ö R E  A N VÄ N D N I N G !

VA-Caravan är ett behändigt säsongsskydd för husbil och husvagn. VA-Caravan lämpar sig för vinterförvaring och 
säsongsförvaring samt campingplatser. Bilen/vagnen kan flyttas trots att skyddet är monterat på taket. 

Skyddar mot smuts och vädrets makter
•   Skyddar husbilens/husvagnens tak mot UV-strålning
•   Fungerar även som värmeskydd, och gör det lättare att hålla temperaturen sval inne i husbilen eller husvagnen
•   Förhindrar att smuts och löv samlas på taket
•   Minskar ljudet vid regn
•   VA-Caravan skyddar vintertid mot snö och is

Den totala vikten för säsongsskyddet uppgår till endast 15 kg, vilket gör skyddet lätt men hållbart. Tygdelarna är 
tillverkade i UV-skyddad, vädertålig PVC/PU-blandning och stommen har delar i Excel-glasfiber. Det är ytterst 
lätt och smidigt att montera upp säsongsskyddet.

Skyddet tar upp lite förvaringsutrymme och levereras i en egen förvaringspåse. De förmånliga skydden är 
finländskt kvalitetsarbete. VA-Caravan  -produkter tillverkas alltid enligt modell. För beställning behöver du 
endast strategiska mått på din husbil- eller vagn, information om märke och modell samt ett fotografi på 
bilen/vagnen från sidan.

C A R AVA N
S Ä S O N G S S K Y D D



M O N T E R I N G S A N V I S N I N G  F Ö R  S Ä S O N G S S K Y D D E T

Börja med att breda ut skyddet för taket från bilens bakre del. Monteringen 
görs från bilens eller vagnens högra sida!  Innan du drar skyddet över bilen 
eller vagnen ska du kontrollera att den bakre kanten är på rätt avstånd från 
takkanten. Avståndet är rätt när skumplastbitarna ryms mellan skenan och 
takkanten.

Placera cellplaststoppningarna på ett lämpligt ställe mellan aluminiumskenan 
och takets framkant. Åtstramningsbältena fram och bak sätts fast på lämplig 
plats i nedre delen av karossen. Åtstramningsbälten på sidan förs under 
bilen/vagnen och sätts fast på andra sidan. Spänn först åt bältena fram och bak, 
justera därefter bältena på sidan och spänn åt.

Placera skumplastbitarna enligt 
bilden under aluminiumfåran.

Skjut ändan av röret in i bältesfickan och spänn 
åtstramningsbältet samtidigt som du trycker och böjer på 
röret. Bågen får sin permanenta monteringsställning.

För fram- och bakskydden in i 
fårorna med skenor.


