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Tak fordi du har valgt at købe en jurt hos Eagleroad. Dette dokument indeholder  
vigtig information, som vi vil anbefale at du kender. Både ifht. køb, opsætning, garanti 
og vedligeholdelse. 
 
Materialers specifikationer 
Yderbeklædning 100% akryl, 320g/m2
Isolering: uld filt, ca. 1 cm tykkelse, 1000g/m2
Indrebeklædning: Bomuld, 300g/m2
Jurtens konstruktion: Lærketræ
Døre/vinduer: Lærketræ og dobbelt glas, imprægneret  
med vand-baseret maling (Remmers)
 
Garanti
Der er garanti på 5 år på ydrebeklædnings-materiel af akryl, samt 2 år på syninger 
(forudsat at de bliver imprægneret hvert år). Alle andre dele af jurten har en 2-års ga-
ranti. Døre, vinduer, og ovenlysvinduet er malet med et vand-baseret produkt  
(Remmers), og skal behandles ca. hvert år. 
 
Ændring af jurtens konstruktion
Al modificering af jurtens konstruktion er på købers ansvar, og vil betyde at Eaglero-
ads garanti frafalder. De bærende stolper ved kronen må ikke fjernes.
 
Plejeanvisninger
Højtryksrenser må ikke bruges til rengøring af jurten. Dette vil skade materialet. Vi 
anbefaler en blød børste for at fjerne snavs. Jurten skal helst holdes fri for blade, støv, 
grene osv., for at undgå svamp eller lign.
 
Hvis det ikke lykkes med at fjerne støv ved børstning, anbefaler vi at demontere yder-
beklædningen, ligge den fladt på en presenning og bruge en mild sæbeopløsning. Der 
skal sørges for at alt sæbe er renset fra dækningen. Lad den fuldstændig tørre og 
imprægnere den to gange med det special egnede produkt fra fabrikanten. Produktet 
’TexAktiv Guard’ skal bruges til jurt med sunbrella dug (købt før sommer 2022). Pro-
duktet ’Imperacryl’ er til Yurtessa dug (købt efter sommer 2022). Er du i tvivl så spørg 
evt. Eagleroad. Fabrikanten har også et rengøringsmiddel præcis til materialet, som 
også skal renses af indtil alt sæbe er væk, og efter vask skal dækningen imprægneres 
to gange. Vi anbefaler altid at bruge rengøringsmiddel fra fabrikanten, da andre pro-
dukter kan skade yderbeklædningen, og kan ændre på farve, imprægnering mm.
 
Jurten skal jævnligt tjekkes, og løse dele skal strammes med det samme. Spændstig- 
heden på wirene skal også efterses årligt. Bundkanten langs vinduer og døre skal have 
en tæt klar silikonekant. Efterses som en del af vedligehold. Store mængder tungt sne 
skal fjernes fra jurtens tag så hurtigt som muligt, for at undgå at jurten kollapser. 
 
Vi anbefaler at påmontere solcelledrevet ventilation eller at installere en affugter, som 
dem man vanligt bruger i sommerhuse, kældre og kolonihaver. Det sikrer, at jurten 
har et godt indeklima og ventileres, når den står ubrugt.



Betalingsbetingelser
Ved køb og levering af en jurt i Danmark, betales hele beløbet eller 70% (1. rate) ved 
bestilling og restbeløbet 30% (2. rate) senest 8 dage efter levering.  
 
Ordrebekræftelse er først endelig, når kunden har betalt 1. rate eller hele beløbet, og 
godkender derved det skriftlige tilbud og leveringsaftaler med Eagleroad. 
 
I dit tilbud på jurten, vil du få en pris for vores teknikers vejledning, og tid for monte-
ringen baseret på din jurts endelige design.
 
Pristilbuddet er eksklusiv fundamentet. Varmekilder, som for eksempel en brændeovn 
eller varmepumpe, er heller ikke inkluderet i pristilbuddet. I er velkommen til at kon-
takte os for mere information ang. varmekilde. 
 
Forsendelses-tariffer kan variere, og bliver derfor først udregnet ca. en uge før for-
sendelses-dato. Jurtens produktion tager ca. 10-16 uger fra modtagelsen af betaling. 
Produktionstiden er afhængig af, hvor travlt der er på værkstedet og disponering af 
materialerne.
 
Forberedelse og opsætningsprocessen
For at alle får den bedste oplevelse ved opsætning af jurten, bedes I sørge for at  
følgende er i orden, inden vi ankommer med jurten:
•  Ved levering, er det vigtigt at der er to stærke personer til stede, som kan løfte jurt,  
 vinduer og døre ind.  Eagleroad oplyser leveringsdato og ca. tidspunkt for levering.  
 Chaufføren ringer ca. en time før. 
•  Sørge for at gulvplatformen er færdig i de anviste mål. Gulvet skal være præcis  
 samme diameter som den bestilte jurt. 
•   Der skal gerne være 1,5 m friplads rundt om selve jurten.
•  At der ikke er høje træer eller gren, der stikker indover jurtens område.
•   At der er minimum 6-8 stærke folk, der kan løfte tungt og hjælpe til. Disse hjælpere  
 skal kunne være til rådighed fra start til slut. Mindst én af disse hjælpere skal være 
 uddannet håndværker - gerne tømre eller lignende. 
•  At I har 3-4 wienerstiger klar, som kan nå op i ca. 3,5 m højde (tagkanten), hvor vi skal  
 fordele og trække isolering og dug pænt på plads. Er dette ikke muligt at anskaffe,  
 kontakt da gerne Eagleroad inden. I skal også sørge for at skaffe et lille bord til at  
 stille værktøj på.
•   Derudover skal I skaffe et stillads, som skal være så bredt, at der kan stå 3 pers.  
 på det (dog max 130 cm bredt til opsætning af skylight på 136 cm. Skylight på 196  
 cm kræver et stillads,  hvor bredden er ca. 180 cm.)
•   I er indforståede med, at vi fra Eagleroad som udgangspunkt blot vejleder under  
 opsætning. Vores ønske er, at I får en god start med jeres jurt, samt at den bliver  
 korrekt sat op. De tunge løft må I være indstillet på selv at tage. 

OBS: Såfremt kunden ikke efterlever vores aftale, forbeholder vi os retten til at ud-
skyde opsættelsen. Ligeledes tager vi forbehold for vejrforhold, da dette kan udsætte 
opsætningen. 
 
Har du brug for hjælp, så kan vi altid kontaktes på eagleroad@eagleroad.dk.  
 
Må tiden med din jurt bringe mange gode stunder. 


