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Gemakkelijk, licht en toch stevig. Zo 
kan u onze plooitenten omschrijven. 
Doordat het frame open en dicht 
klapt, zoals een accordeon, is de tent 
opgezet in slechts enkele minuten. 

Persoonlijk of professioneel gebruik, 
deze tenten zijn perfect moduleer-
baar zodat ze bruikbaar zijn voor        
diverse doeleinden.

Professionele 
vouwtenten

Onze tenten worden geleverd met 
een verstevigd en geanodiseerd 
aluminium frame. Deze oxidatielaag 
zorgt ervoor dat het oppervlak hard, 
slijtvast en corrosiebestendig is.
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Het dakzeil bestaat 
uit polyester 420D 
(320 gr/m²) en is 
100% waterdicht en          
brandwerend. 



Dankzij onze verbindingssystemen 
kan u gemakkelijk meerdere plooi-
tenten aan elkaar koppelen. 
Bovendien kunnen de tenten           
worden voorzien van regengoten.

Deze duurzame tent werd       
gebouwd voor intensief en 
professioneel gebruik. 
Elk onderdeel van deze                       
kwalitatieve plooitent is in        
wisselstuk verkrijgbaar. 
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Wanneer u kiest voor onze 
producten, worden deze 
standaard altijd  geleverd 
in een handige bescherm-
hoes. 

Kiest u voor een tent met 
zijwanden, dan worden 
deze geleverd in aparte                   
beschermhoezen.



Formaat 3x3 3x4,5 3x6 4x4 4x6 4x8
Hoogte 330 cm 330 cm 330 cm 390 cm 390 cm 390 cm
Doorloophoogte 207 cm 207 cm 207 cm 216 cm 216 cm 216 cm
Afmetingen doos (cm) 163x30x30 163x38x30 163x48x30 208x26x26 208x38x26 208x48x26
Gewicht frame 27,2 kg 38 kg 48,7 kg 39 kg 53 kg 58 kg
Gewicht dak Poly 6,6 kg 8,8 kg 10,7 kg 11,4 kg 14 kg 18 kg

Hoekpalen buiten 40x40x2 mm
Hoekpalen binnen 33x33x2 mm
Kruisstukken 32x16x2 mm
Materiaal Verstevigd geanodiseerd aluminium, 6005/T5
Trekpin 

Dakspanning Veer 75 mm
Stof Polyester 420D
Gewicht stof 320 gr/m²
Bouten en moeren RVS
Connectoren Aluminium
Voetstuk Gegalvaniseerd staal
Inclusief Beschermhoes
Waterdicht 

UV-bestendig 

Brandvertragend M2 

Standaardkleuren Zwart - zand - wit - grijs - ivoor - blauw 

Technische specificaties

Standaard kleuren

ZAND WIT GRIJS IVOOR BLAUW ZWART

Beschikbare formaten

3x4,5 m 3x6 m 4x4 m 4x6 m 4x8 m3x3 m



Accessoires - zijwanden
Formaat 3x3 3x4,5 3x6 4x4 4x6 4x8
Deur 1 1 2 1 2 2
Raam 2 2 2 2 2 2
Gesloten 1 1 2 1 2 2

Gesloten Raam Deur

Bedrukking
Uw vouwtent volledig gepersonaliseerd?
Wij kiezen voor een hoogwaardige digitale druk door middel 
van een sublimatieprint.

• Type stof: polyester 600D, 235gr/m²
• Een bedrukte tent is geschikt voor buitengebruik, maar 

niet op permanente basis
• Levertermijn: 3 weken na “goed voor druk”

Accessoires - toebehoren

Set piketten en riemen Piket M Gewicht 14 kg



Gewicht 30 kg Connector Velcro verbinding (transparant)

Goot wit of zwart (3 tot 8 m) Beschermhoes polyester Beschermhoes met wielen

Ledlamp Verwarming Wiel

Wisselstukken - dakzeil polyester 
Formaat 3x3 3x4,5 3x6 4x4 4x6 4x8
Afmetingen doos (cm) 44x37x13 56x36x13 54x42x15 54x42x16 58x54x15 58x54x15
Gewicht 6,6 kg 8,8 kg 10,7 kg 11,4 kg 14 kg 18 kg

Formaat 3x3 3x4,5 3x6 4x4 4x6 4x8
Afmetingen doos (cm) 163x30x30 163x38x30 163x48x30 208x26x26 208x38x26 208x48x26
Gewicht 27,2 kg 38 kg 48,7 kg 39 kg 53 kg 58 kg

Wisselstukken - frame (compleet) 



Wisselstukken - onderdelen

Hoekpaal compleet 
2, 3 of 4 m

Schaarstuk compleet
2, 3 of 4 m

Toppaal
2, 3 of 4 m

2-weg connector met kap 2-weg connector 3-weg connector met kap

3-weg connector Boutset hoekpaal Boutset schaarstuk

Trekpin Trekpin compleet Trekpin schuifstuk



Beschermdop toppaal Beschermhoes zijwand Beschermhoes tent   

Handleiding - richtlijnen
• Zorg steeds voor een goede verankering van de tent.
• Plaats bij hevige wind altijd alle zeilen en sluit de tent volledig af. Bij rukwinden boven 60 

km/u dient u altijd extra verankering te voorzien. Bij rukwinden vanaf 80 km/u dient u de 
tent te evacueren. 

• Indien de tent langere periodes of ’s nachts blijft staan, kan er condensatie ontstaan. 
Deze condensatie kan bij de naden samenlopen en druppels vormen, waardoor het lijkt 
alsof de tent niet waterdicht is.

• Als de tent nat wordt opgevouwen, dient u deze binnen de 24u openstaand te laten 
drogen.

• Het is aangeraden de vouwtent rechtopstaand te transporteren. 
• Na ontvangst van de goederen dient elke schade aan de tent of aan onderdelen      

binnen de 3 dagen gemeld te worden. Schade door het niet opvolgen van deze richt- 
lijnen valt nooit onder garantie. 

Handleiding - montage van het dakzeil
Bij het eerste gebruik moet u het dakzeil nog op het frame monteren. Nadien 
mag u bij het dichtvouwen van de tent het dakzeil laten liggen op het frame.

Neem het frame vast in het midden van de schaar-
stukken (zie stickers) en loop achteruit. Open het 
frame niet helemaal.1
Plaats het dakzeil over het frame en maak het 
op de hoeken vast door de velcrobanden strak      
rondom de hoekpalen te binden. 2



Zorg ervoor dat de PVC bescherming correct (niet 
dubbel) zit achter de hoek. 3

Handleiding - montage van de tent

Neem het frame vast in het midden van de schaar-
stukken (zie stickers) en loop achteruit. Open het 
frame zo ver als mogelijk.1

Plaats uw voet op het grondplaatje van de hoekpaal 
en duw het frame omhoog tot u een klik hoort. Doe dit                          
vervolgens bij elke poot. 2

Let er op dat de PVC                     
bescherming niet dubbel 
zit en het zeil goed strak                    
getrokken zit in iedere hoek.3
Bevestig de spanriemen, aan de binnenkant van 
het dakzeil, rond het frame en trek de boord strak 
aan. Herhaal deze stap voor elke spanriem.4
Verhoog de tent                                                  
systematisch door aan de 
onderste ringetjes te trekken 
en de poot uit te schuiven 
tot de gewenste hoogte. 5



Handleiding - montage van de zijwanden

Bevestig de zijwand d.m.v. de velcroband boven-
aan het dakzeil. Begin in een hoek en bevestig de 
velcroband aansluitend tot aan de andere paal. 1
Bevestig nadien de velcro strak rondom de hoek-
palen. Werk steeds van boven naar onder toe. 2
Bevestig de volgende zijwand eerst aan het dak-
zeil, zoals eerder beschreven. De velcro aan de 
zijkant kan u aan de buitenkant van het eerder 
geplaatst zeil bevestigen. Werk steeds van boven 
naar onder toe.3

Handleiding - de tent verbinden

U kan meerdere tenten aan elkaar verbinden. Plaats 
hiervoor de 2de tent op een afstand van +/- 10 cm van 
de 1ste tent. Bevestig de tenten aan elkaar d.m.v. de                        
metalen connectoren. Plaats een connector op ongeveer 
10 cm onder de dakrand, de andere connector plaatst 
u net boven de trekpin. Let er op dat het kunststof hand-
vat steeds naar binnen gericht is. Herhaal deze stap voor           
iedere hoekpaal en/of middenpaal.

1
Bevestig de goot aan de dakrand. Begin langs één 
zijde en bevestig nadien de goot aan het andere 
dakzeil.2



Indien u de zijwanden gebruikt kan u de opening 
tussen beide tenten afsluiten met een transparant 
paszeil. 3

Handleiding - de tent verankeren

Aan iedere hoek van het dakzeil is er een ring voor-
zien voor het bevestigen van de spanriemen. 1
Sla de piket ongeveer 1 m van de hoek en trek de 
spanriem strak aan. 2
De zijwanden en hoekpalen 
kan u eveneens verankeren 
door piketten te slaan in de 
voorziene openingen. 3
Indien u de tent op een verharde ondergrond 
plaatst, kan u gewichten over de hoekpalen       
schuiven. OF

Handleiding - de tent demonteren
Maak alle zijwanden los en plaats ze terug in de 
bijgeleverde beschermhoezen. Wij raden aan de 
tent en zijwanden steeds droog op te bergen. 
Verwijder ook alle aangebrachte verankerings-  
materialen zoals gewichten, piketten, spanriemen 
en connectoren.1



Maak alle spanriempjes van het dakzeil los. 

3
Plaats uw voet op het grondplaatje, duw de tent in de hoek 
lichtjes omhoog en trek het bovenste ringetje achteruit. Laat 
nu het frame zakken. Doe dit voor alle hoekpalen en/of       
middenpalen. 4

Neem het frame vast ter hoogte van het schaar-
stuk en duw naar beneden, terwijl u naar het               
midden van de tent stapt. 5

Trek aan de onderste ringetjes van de hoekpalen 
om de poten in te schuiven. Doe dit systematisch 
tot de paal volledig ingeschoven is. 2
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