OPBOUWINSTRUKTIE MULTIKLUS PARTY-TENTEN VERHUUR
U heeft een goederen gehuurd bij Multiklus, neem in acht dat u hiervoor verantwoordelijk bent !!!
Zet geen tenten op bij harde wind !
Veranker de tenten (aan het frame) ten alle tijde met bijgeleverde haringen en spanbanden ook bij geen wind.
Plaats een tent nooit strak tegen een gebouw of object. (i.v.m. doorschuren tentdoek)
Wilt u versieringen, verlichting e.d. aanbrengen doe dit dan met tai-rips of touw.
Het is verboden tape op het frame of tentdoek te plakken.
Constateert u schade, meld dit dan direct bij de verhuurder. tel: 0653454936 / 0519-542499
Plaats de tent met min. 2 personen!
Plaats de tent op een ruime lege locatie.
1. Verwijder de beschermhoes en beschermkap.
2. Ga beiden aan de smalle kant van de tent staan, tussen de poten is het frame in een punt naar beneden gericht.
Er staat open op
3. Pak het frame bij deze punt met twee handen, til op en loop achteruit. (af en toe schudden)
4. De tent is nu bijna helemaal uitgevouwen
5. Loop onder de tent zet je voet op voetplaat van een poten en druk het frame omhoog tot hij vast klikt.
6. Lukt dit niet til de tent dan in het midden iets op (af en toe schudden).
Klik het frame bij alle poten vast.
7. Aan de binnenkant van het dakzeil zitten riemen, klik deze om het frame vast. (niet te strak).
8. Ga met twee personen aan een zijde van de tent staan zet je voet op de voetplaat druk het knopje op de poot in
en schuif de tent ophoog tot hij vastklinkt.
9. Herhaal dit aan de andere zijde van de tent. (daarna de middelste twee bij een tent met 6 poten)
10. Tent verankeren met bijgeleverde haringen (scheef in de grond slaan) en spanbanden. (Dit moet aan de
binnenzijde van de tent, aan het frame niet aan het tentdoek)
Voorkom knopen in de spanbanden.
Tent inpakken. Tentdak en zijwanden dienen schoon en droog te worden ingepakt !!!
Zorg dat alles onder de tent weg is, stoelen tafels, versiering e.d.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Haringen en spanbanden verwijderen. Bij wind tent eerst zaken laten en gedeeltelijk inklappen.
Riemen van het dakzijl losklikken.
Poten inschuiven, van een kant af twee poten tegelijk (knopjes op poten indrukken)
Knopjes dakframe op de poten indrukken en een beetje naar beneden trekken.
De tent rustig in elkaar drukken.
Beschermkap plaatsen, beschermhoes plaatsen. 6 haringen en spanbanden in 1 tas

Opvouwen zijwand
Leg de zijwand uitgevouwen op een schone droge plaats neer. Vouw de plastic spatlap op het tentdoek, vouw nu
het doek dubbel en doe dit nogmaals, nu is er een lange smalle strook vouw deze dubbel en vouw nu het restant
op in slagen van ± 35 cm (breedte van de blauwe opberg bakken)
De huurder verklaard de op- en afbouw instructie te hebben gelezen, schade, vermissing of herinpakken (het niet
juist inpakken) van de gehuurde goederen komen volledig voor rekening van de huurder.
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