Opbouw stretchtenten – Stretchtent Salland / Twente
1. Leg een onderzeil uit op de plek waar je de tent wilt bouwen.
2. Leg het tentdoek goed strak uit op het onderzeil (met de witte rand naar boven).
3. Maak de klemmen op de juiste plek (zie tekening) aan de rand van het tentdoek met de
paaldop naar beneden en schroef deze vast met een inbussleutel.
4. Maak aan elke klem een scheerlijn vast.
Aan de klemmen op de vier hoeken komen twee scheerlijnen.
5. Maak aan elke scheerlijn een riempje vast.
6. Sla de haringen ongeveer 1,5 meter vanaf het tentdoek in de grond. Per drie scheerlijnen
wordt een haring geslagen. Op de hoeken komen telkens 2 haringen.
7. Maak de scheerlijnen vast aan de haringen.
8. Leg de palen op de juiste plekken (zie tekening).
9. Zet eerst op alle vier hoeken de palen eronder en trek de scheerlijnen aan zodat de paal blijft
staan (niet te strak aantrekken).
10. Zet vervolgens de overige palen onder de tent en trek ook deze scheerlijnen nog niet te strak
aan.
11. Zet op de twee middenpalen een ronde palendop en zet deze vervolgens onder de tent.
12. De tent staat nu in zijn geheel, nu moet deze nog worden afgespannen. Begin met de vier
hoeken en trek vervolgens alle scheerlijnen goed strak aan.
13. Om de tent netjes af te werken adviseren wij om alle (overtollige) scheerlijn netjes op te
rollen en bij elkaar te binden d.m.v. tie-wraps.
14. Bij mindere weersomstandigheden (veel wind), of in de herfst/winter adviseren wij om
tweestormbanden over de tent te plaatsen. Deze hebben wij bijgeleverd en zijn te
bevestigen aan twee haringen aan beide zijden van de tent.

Tent afbouwen boven windkracht 8 (storm) en bij sneeuwval!!!
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