Tentenverhuur Multiklus B. Hesselink Tel: 06 53454936
Opbouwinstructie tenten 6 x 6 mtr. en 6 x 8 mtr.
Opbouwen en afbreken van de tenten altijd met min. 5 personen!!!
Bij harde wind kunnen de tenten niet worden opgebouwd of afgebroken.

1 Op de aanhangwagen liggen lange grijze opbergzakken met daar in het buizen frame kies de
gewenste tentgrote 6 x 6 of 6 x 8 mtr.
2 In deze zakken zitten drie verschillende lengtes buizen, sorteer ze op lengte.
3 In de aanhangwagen liggen kleine grijze zakken met daar in kunststof koppelstukken, scheerlijnen en
grondharingen, kies de gewenste tentgrote 6 x 6 of 6 x 8 mtr.
4 Sorteer de kunststof koppelstukken

T model

en

+ model.

5 Kies een ruime, vlakke locatie voor de tent.
6 De langste buizen zijn voor het punt dak, de korte buizen om de punten aan elkaar te koppelen, leg
de buizen uit op de grond zoals de bijgevoede tekening. (de buizen met kunststof voetje worden later
gebruikt)
7 Leg de kunststof koppelstukken bij de buizen, het T model is voor de eindgevels ( eindspant ) het +
model voor de tussenspanten.
8 Schuif de kunststof koppelstukken in de buizen, zodat er een laag punt dak frame ontstaat
9 Kies uit de aanhangwagen de juiste afmeting tentzijl (afmeting staat op opbergriemen), leg het bij de
lange zijde (zij gevel) op de grond met de grijze flappen naar het frame toe.
10 Rol het zeil uit in het lang langs het frame, vouw het uit bij het frame weg, controleer wat binnen en
buiten is, kijk naar de afdekflappen van de ramen die moeten buiten zitten.(het zeil ligt nu één keer
dubbel).
11 Pak de bovenste grijze flap en trek het zeil over het frame en verdeel het zodat er aan beide zijden
(met grijze flappen ) evenveel over steekt en het zeil strak over de voor en achter gevel valt.
12 Vouw het overstekende zeil (met grijze flappen) van de zijgevels op het dak van het frame zodat de
onderste koppelstukken weer in zicht komen, doe dit aan beide zijgevels.
13 Leg de buizen met kunststof voetje bij de koppelstukken, til nu één gehele zijgevel gelijktijdig op en
schuif de poten in koppelstukken. (let op minimaal één persoon per koppelstuk)

14 Vouw nu de zijgevel weer terug naar beneden zodat de grijze flappen de grond raken, en herhaal dit
bij de andere zijgevel.

15 Ga nu in de tent en maak het zijldoek vast op het frame met de riemen met gesp (alle riemen
moeten vast ook als het niet waait) en maak nu ook de onderste riemen vast aan de beugels
onderaan de poten met kunststofvoet. Trek het doek hiermee strak naar beneden.
16 In de aanhangwagen liggen pakketen met kopgevels, voor één tent zijn twee nodig, hang ze op aan
de haakjes aan de binnen zijde van de tent (let op de grijze rubber ringen moeten binnen, in

de tent dus).
17 Knoop de scheerlijnen aan de daar voor bestemde ogen aan de buitenzijde van de zijgevels, sla de
grond haringen op voldoende afstand in de grond en trek de scheerlijnen hieraan strak.
Als twee tenten geschakeld moeten worden zet dan eerst één tent helemaal op.
Plaats het volgende frame er vlak tegen aan, als ook deze tent staat kan de naad tussen de tenten
afgedekt worden met een afdekstrook (zie aanhangwagen) zet deze vast met haringen en scheerlijnen.

Afbreken tenten : bij storm en/of regen raadpleeg de verhuurder tel : 06 53454936
1 Verwijder de kopgevels vouw ze op en doe de bijbehorende spanbandjes er weer om.
2 Verwijder alle scheerlijnen en haringen en doe ze in de juiste grijze zak 6x6 of 6x8.
3 Maak in de tent alle riemen los (controleer of ze allemaal los zijn)
4 Vouw één zijgevel op het dak, til nu de gehele zijgevel gelijktijdig op en schuif de poten uit de
koppelstukken en laat het frame zakken tot op de grond (let op minimaal één persoon per
koppelstuk) doe dit ook bij de andere zijgevel.
5 Pak nu het zeil in het midden bij de nok en trek het zijwaarts van het frame tot het helemaal dubbel
ligt (de grijze flappen moeten op elkaar liggen) trek het vlak en strak.
6 Vouw nu de nok terug naar de grijze flappen, en vouw het zeil dan nog een keer naar de grijze
flappen (er is nu een lange strook ontstaan van ongeveer één meter breed).
7 Rol deze strook op met slagen van ± 50 cm en doe de bijbehorende spanbandjes er weer om.
8 Haal het buizenframe uit elkaar, doe de buizen en kunststofkoppelstukken in de daarvoor bestemde
opbergzakken .
9 Doe het zeil en toebehoren in de aanhangwagen en knoop de zakken met buizen erop met de
daarvoor bestemde spanbanden.

