
 

OPZETINSTRUCTIES FLEXTENT: 

 

1) Leg een grondzeil op de plaats waar de tent moet komen om uw tent schoon te 

houden. 

2) Rol de Flextent helemaal open, met de bouten van de klemmen naar de grond 

toe. 

3) Plaats haringen rondom de tent: 

•  op de plaatsen waar er een zijpaal komt: sla een haring in de grond op 

ongeveer 1 meter voor de klem; 

• op de plaatsen waar er een grondbevestiging komt: sla dichtbij het zeil een 

haring in de grond. 

4) Bevestig de zijklemmen aan de tent. We raden u ten zeerste aan de klemmen op 

een afstand van maximaal 2 meter van elkaar te plaatsen, zodat de spanning 

gelijk verdeeld is over de klemmen en de stof niet scheurt. 

5) Bevestig de scheerlijnen aan de haringen.  

•  U heeft ongeveer 2,5 meter scheerlijn nodig op plaatsen waar er een 

scheerlijn komt. Gebruik de gemonteerde spanbanden niet dubbel,  maar 

bevestig 1 uiteinde aan de haring met een lus of knoop. Span de lijn aan 

met de spangesp na de montage van de paal.  

•  Leg het touw over de haring op plaatsen met grondbevestigingen, of maak 

een heel korte scheerlijn. 

6) Steek de palen onder het zeil.  

•  Monteer eerst de middenhoge masten en plaats ze onder het zeil.  

•  Plaats dan de hoge mast centraal in het zeil. (U kan ook opteren voor 2 

centrale masten.) 

•  Monteer vervolgens de korte zijmastjes onder de klem, met het 

boutuiteinde in de mast of buis. Zigzagformatie (zie fig. 1)geeft het 

mooiste resultaat; zet daarvoor afwisselend eens wel en niet een paal 

onder de klemmen. Uw opstellingskeuze hangt echter af van hoe open of 

gesloten u de tent wilt. 

Eventuele schade aan palen, dakzeil, klemmen, ... moet gemeld worden binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen.



De eerste opstelling is niet bepalend voor de toekomstige tentvorm. De stof heeft 

een laag memory-effect, wat betekent dat de hoge masten geen blijvende afdruk 

op het doek achterlaten. Daardoor kan u de tent telkens op een andere manier 

opzetten. 

7) Span de scheerlijnen aan tot de tent strak staat, zonder plooien. Om de plooien 

helemaal weg te trekken, kan het zijn dat u een haring moet verplaatsen. 

 

Aandachtspunten: 

 Zorg ervoor dat u een goede afwatering heeft: plaats de hoge mast centraal, en 

de lage masten aan de zijkanten. Voor een goede afwatering moet de 

hellingshoek van het dak overal groot genoeg zijn. 

 De spanning moet goed verdeeld zijn over de klemmen. Zet niet alle spanning op 

1 klem, want dit belast de zijnaad. 

 Richt de tentopening nooit naar de wind.  

 U kunt de zijpalen gemakkelijk verzetten en de tent sluiten door de klemmen naar 

de grond te trekken (zie fig. 1), afhankelijk van waar de wind komt. 

Figuur 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ter verduidelijking volgen hieronder twee mogelijke opstellingen: 

Opstelling A: 3 kanten zijn open, 1 kant is naar de grond getrokken voor de wind.  

Zoals aangegeven hieronder, worden drie zijkanten van de Flextent met zijmasten 

opengehouden.  De vierde kant van het zeil is naar de wind gericht, en dient daardoor 

naar de grond getrokken te worden voor de stabiliteit van de tent. Zoals u kan zien op 

schema 2, zijn de klemmen aan de zijkant van de rechtse zijde naar de grond getrokken. 

Om ondanks de gesloten zijde meer ruimte te creëren, staan er 2 lagere masten onder 

het zeil aan de rechtse zijde. De afmetingen op schema 2 zijn slechts een voorbeeld om 

de hoogteverschillen aan te duiden en een mogelijke opstelling te schetsen. Ze komen 

niet noodzakelijk overeen met de door u bestelde Flextent. 

Schema 1      Schema 2 

 

Opstelling B: 2 kanten zijn open, 2 zijn er naar de grond getrokken voor de wind.  

Zoals aangegeven hieronder, worden twee zijkanten van de Flextent met zijmasten 

opengehouden.  De twee overige kanten van het zeil zijn naar de grond getrokken. Zoals 

u kan zien op schema 4, zijn de klemmen aan de zijkant van de bovenste en rechtse 

zijde naar de grond getrokken. Om ondanks de gesloten zijden meer ruimte te creëren, 

staan er 3 lagere masten onder het zeil. De afmetingen op schema 2 zijn slechts een 

voorbeeld om de hoogteverschillen aan te duiden en een mogelijke opstelling te 

schetsen. Ze komen niet noodzakelijk overeen met de door u bestelde Flextent. 

 



 

Schema 3      Schema 4 
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Vouw het tentdoek open met de coating aan de bovenkant. Zijklemmen installeren.

De hoeveelheid en de plaats
hangt af van de keuze van de
opstelling (zie vorige pagina’s).

Haak van spanriem 
bevestigen

Bevestig de 4 hoeken 
met spanriemen en 
haringen in de grond

1 m
Installeer de zijmasten 
onder de zijklemmen en hoekklemmen

Minimum 45° tussen
mast en spanriem

Aluminium frame
Ø40mm

Grondvoetje vastzetten 
met haring of schroef

+/- 1,5 meter

Mastbol

OPTIE HOUTADAPTOR:
schroef de houtadaptor
in de houten paal 
of boomstam

Duw de mast met de bol bovenaan 
onder het tentdoek naar boven 
en schuif de mastvoet bij 
tot alles loodrecht staat

Span de riempjes aan rondom de tent
tot alles mooi strak staat

HANDLEIDING BONGA STRETCHTENT


