VAN HOOF NV

VERHURINGEN

BOUWPLAN PARTY TENTEN
Met tekst en uitleg

Metalen frametent die op elke ondergrond geplaatst kan worden.

Opmerking !
Indien U deze tent onbewaakt laat staan, gelieve alle zijkanten te sluiten. Zodat de wind
veel minder vat op ze heeft.
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Benodigdheden
BLAD 1
MONTEREN VAN DE BASIS
Om de basis vlot te monteren zijn er 2 personen vereist.

Benodigd heden :
3 stuks “ dubbel “ ,
4 stuks “ daklatten “

met aan beide zijde 2 buisjes op gelast.
, 2,5 meter lange recht buizen
met aan beide uiteinde een dunnere
buis ingelast.

STAP 1 en 2
Met 2 mensen te gelijkertijd, 2 daklatten in de
“ dubbele “ schuiven.

STAP 3
1 zijde optillen en de 2 volgende daklatten in schuiven.

STAP 4
De laatste dubbele monteren.
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Benodigdheden voor 2,5 meter uitbreiding.

BLAD 2

UITBOUWEN VAN DE BASIS

Benodigd heden :
3 stuks “ enkel “ ,
2 stuks “ daklatten “

met aan 1 zijde 2 buisjes opgelast.
, 2,5 meter lange recht buizen
met aan beide uiteinde een dunnere
buis ingelast.

STAP 5
Eerst worden de “ enkele” in de basis gestoken.

STAP 6
Daarna worden de 2 daklatten geplaatst.
U herhaalt stap 5 en 6 tot de gewenste
lengte van tent bereikt is.
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STAP 7
Het dakzeil wordt op de hoek
van de tent gelegd en over de
nok afgerold.

STAP 8
Het dak wordt open geplooid.
De haak van de laatste rek
in de versteviging haken die op de
tekening is gemerkt als “ A “.
Dan zal U later vlotter het dak dicht kunnen vlechten.

STAP 9
Als het eerste dakzeil erop ligt, herhaal
stap 7 en 8 op de andere helft.

TEL.: 03 / 313 89 71
TEL.: 03 / 313 81 95
FAX : 03 / 313 70 24
MALLEBAAN 10
B - 2960 SINT-LENAARTS ( BRECHT )
H.R.A. 220 283 B.T.W. BE - 420. 046. 820
Generale Bank
230/ 0204400/ 41

STAP 10
Het dicht vlechten van het dak. Eerst moet U er goed
opletten dat de nokrand van het zeil mooi overeen komt.
Dan kan U beginnen te vlechten.
U steekt dan de eerste lus door het eeste oog.
Dan steekt U vervolgens steeds eerst de lus door het oog, en daarna de laatste lus door de voorlaatste.
lus.

Het dicht vlechten
Steek de eerste lus door het eerste oog.
Daarna de 2de lus door het 2de oog. Nu steekt U ook de 2de lus door
eerste lus. U gaat gewoon verder.
Eerst de lus door het oog en daarna door de voorlaatste lus.
Er zijn 2 rijen ogen en lussen op het dak. Deze moet U wel gescheiden
houden.
U kan best ook meteen de 2de rij ogen en lussen mee dicht vlechten.

De laatste lus afknopen
U gaat met de laatste lus ( afbeelding 1 )
onder de voorlaatste lus door.

U steekt het uiteinde van de laatste lus
door de bocht die U gemaakt heeft. (
afbeeelding 2 )
U trekt dit gewoon handvast aan. Dit komt
niet meer los.
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STAP 11
Leg aan de zijkant van de tent al de kleine
paaltjes gereed. Hef nu met 3 personen de
zijkant op.

Als U de paaltjes plaatst, kan U best werken van de middelste paal,
paal voor paal naar de buiten kant.

Na het optillen van de ene zijde,
wordt de andere zijde recht gezet.
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STAP 12
Het fixeren van het dak.
De rekken aan de zijkant doet U
langs de buitenzijde rond de buis.
U haakt de haak achter de zwarte rek.

STAP 13
U rolt de zijzeilen langs de buitenzijde van de tent af. Let erop dat het begin en het einde van het zijzeil,
net voorbij een zijpaal komt.U hangt eerst het zeil al op met het klosje-lusje. Op de koppen kan van de tent
worden zijzeilen gehangen met de kleine “ platte haakjes”. Deze worden aan de staalkabel opgehangen.

ZIJKANT VAN DE TENT

.

STAP 14
Nu kan U de haakjes van de zijzeilen in de koperen ogen haken. Dit zijn dezelfde ogen waar ook de
zwarte rekken aan zijn bevestigd.
STAP 15
Nu kan U de zijkanten dichtvlechten. Dit gebeurt op dezelfde manier als het dak. Het zijpaaltje kan U best
tussen de dubbele sluiting in vlechten. Zo heeft de wind minder vat op het zeil.

Wij wensen U nog een prettig feest.

