
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA HAL NAMIOTOWYCH

Prawidłowe użytkowanie hal namiotowych wymaga od Najemcy zastosowania się do poniższych zaleceń:

 1. W przypadku gdy prędkość wiatru przekracza 50km/h należy zamykać dostępne otwory,  to jest  drzwi,

poluzowane ściany oraz ewentualne rozcięcia poszycia. W przypadku gdy prędkość wiatru lub podmuchów

wiatru  przekracza  100km/h  należy  bezzwłocznie  zabezpieczyć  konstrukcję  zgodnie  z  powyższymi

zaleceniami,  następnie  przeprowadzić  ewakuację  wszystkich  osób,  w  miarę  możliwości  usunąć  lub

zabezpieczyć cenny sprzęt oraz zaprzestać dalszej eksploatacji;

 2. Jeżeli  konstrukcja  będzie  używana  w  okresie  występowania  opadów  śniegu  należy  nie  dopuścić  do

zbierania się na dachu warstwy śnieżnej o grubości przekraczającej 10cm jednocześnie ogrzewając wnętrze

do temperatury powodującej topnienie zalegającej pokrywy. Należy zwrócić szczególną uwagę na naciąg

poszycia  dachu  oraz  zamontować  ściągi  linowe  spinające  konstrukcję  na  wysokości  połączenia  rygla

dachowego ze słupem;

 3. Należy regularnie kontrolować i korygować stan następujących elementów konstrukcji:

 a) śrub łączących główne elementy konstrukcji na wypadek poluzowania;

 b) kotw gruntowych, jeżeli zostały zastosowane, na wypadek poluzowania lub usunięcia;

 c) pasów  naciągu  dachu  na  wypadek  powstawania  w  poszyciu  zagłębień,  które  mogą  powodować

zbieranie się wody lub warstwy śniegu (podczas korygowania naciągu należy upewnić się wcześniej

o poprawnym zakotwiczeniu haka na drugim końcu poszycia);

 d) stężeń linowych  na ścianach i dachu na wypadek poluzowania (korektę naciągu wykonać za pomocą

śrub rzymskich);

 e) wszelkich bolców stalowych z zawleczkami na wypadek poluzowania lub usunięcia;

 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, które nie nadają się do samodzielnej korekty lub usunięcia

należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego;

 5. Zmiana  obciążeń  konstrukcji  oraz  podwieszanie  do  konstrukcji  elementów  stanowiących  dodatkowe

obciążenie każdorazowo wymaga uzgodnienia z Wynajmującym;

 6. Obciążanie podłogi  drewnianej  ciężkimi obiektami,  a w szczególności  pojazdami kołowymi takimi jak

samochody osobowe bądź ciężarowe, bez uprzedniego specjalnego przygotowania na etapie montażu jest

kategorycznie zabronione;

 7. Naklejanie taśm lub folii samoprzylepnych jest zabronione;

 8. Miejsce  i  sposób  mocowania  bannerów  oraz  reklam  na  elementach  poszycia  każdorazowo  wymaga

uzgodnienia z Wynajmującym;

 9. Dokonywanie napraw oraz wszelkiego rodzaju zmian w elementach konstrukcji jest zabronione;
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