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1. Inleiding
De stretchtenten die Duotent QT fabriceert zijn van hoogwaardig rekbaar tentdoek. De
rekbare stof maakt het mogelijk om een tent in verschillende vormen te creëren. Afhankelijk
van de locatie, het aantal palen, afspanningen, etc. kunt u een tent neerzetten naar de voor u
gewenste vorm. Dit maakt de Duotent QT stretchtenten geschikt voor bijna elke locatie.
Deze handleiding is gebaseerd op een 10 x 12 m stretchtent met een geheel open
configuratie. In het geval u een kleinere of grotere tent gebruikt is het belangrijk om
de masten en afspanningen op gelijke of kleinere afstanden van elkaar te plaatsen
(zie sectie 3. Tent formaat).
Uiteraard is het belangrijk om de Duotent QT stretchtenten op een veilige en mooie
manier op te zetten. Omdat de tent op veel verschillende manieren (en verschillende
ondergronden) opgezet kan worden, is de opbouwer van de tent verantwoordelijk
voor de veiligheid. Indien u vragen heeft betreft het op een veilige en mooie manier
opbouwen van de Duotent QT stretchtenten, neem contact met ons op;
https://www.partytentkopen.nl/contact/.

2. Belangrijke uitgangspunten
Bij het opzetten van de Duotent QT strechtenten is het o.a. belangrijk om met het
volgende rekening te houden:
• De gebruikte materialen en onderdelen zijn geleverd door Duotent QT
voor de door u gebruikte tent. Andere materialen en onderdelen kunnen
de tent beschadigen.
• Verwijder geen onderdelen (masten, verankeringen, afspanningen, etc.).
• Obstakels dienen minstens op 0.5 m van het membraam geplaatst te
worden. (gemeten in een loodrecht hoek vanaf het
membraam).
• Plaats geen (open)vuur onder de tent. Een warmtelamp dient minstens 1
m onder het membraam geplaatst te worden (loodrecht gemeten vanaf
het membraam). Dit is echter wel op eigen risico.
• Gebruik de tent niet in geval van storm/ sneeuw etc. Indien u vragen
heeft met welke weersomstandigheden u de tent kunt opzetten,
neem contact met ons op: https://www.partytentkopen.nl/contact/.
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3. Tent formaat
Duotent QT levert stretchtenten in veel verschillende vormen en maten.
Deze handleiding is gebaseerd voor een 10 x 12 m. Indien u een grotere of kleinere tent heeft
dient u met het volgende rekening te houden:
• Voor de opstelling van de masten (midden palen) en afspanningen gebruik
gelijke of kleinere afstanden.
• Indien u een tent heeft met een langere zijde dan 12 meter, raden wij u
aan om 3 of meer masten te gebruiken. Dit betekend ook extra
afspanningen en haringen aan de lange zijde van de tent. Gebruik hiervoor
gelijke verhoudingen.
• Bij een kleiner formaat tent (lange zijde < 6.5 m) volstaat 1 mast.
• Bij een kleiner formaat tent (10 x 8.5 en kleiner) is het niet nodig om
klemmen op afstand C (zie handleiding stap 4.2) van de zij palen te plaatsen.
Indien u dit wel wilt, kunt u altijd klemmen bij ons bijbestellen.

4. Schoonmaak en opberg instructies
• Schoonmaak instructie
- Gebruik een hogedruk reiniger voor het schoonmaken van de tent.
Zorg dat u de hogedrukreiniger op voldoende afstand houdt (> 0.5 m).
- Gebruik nooit een oplosmiddel voor het schoonmaken van de tent.
• Opberg instructie
- Zorg dat de tent droog is voor U deze opvouwt en in de bijgeleverde
tas stopt.
- Bewaar de tent op een droge en koele plaats.

5. Handleiding voorbeeld
• Als u de tent voor het eerst opzet doe eerst stap A.1 en A.2 (voor een tent met
lussen is dit stap B.1 en B.2)
• Indien u een tent met lussen gebruikt komen stap 4.1, 4.2 en 4.3 te vervallen.
Voor de connectie met de paal en het doek, zie stap C.1. Dit betekend ook dat
in stap 7 de touwen aan de paal komen te zitten en er geen paalconnector
van de klem gebruikt hoeft te worden (zie stap C.2). Alle andere stappen
blijven gelijk.
• Voorbeeld handleiding op de volgende pagina’s.
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Stap 1:

- Zoek een
geschikte vlakke
ondergrond
− Grasveld
− Plein
− Terras

- Indien u de tent
voor het eerst
opzet (zie A1
voor de palen,
zie B1 voor een
tent met lussen).

Stap 2:

- Leg een zeil
neer ter
bescherming van
het tentdoek.

Duotent QT - Handleiding

5

Stap 3:

- Rol het tentdoek
uit.
- Zorg dat de
bovenzijde naar
boven ligt.
(De connectors in
de hoeken
moeten naar
beneden liggen.)

Stap 4:

- Bevestig de
klemmen aan de
zijkanten.
- Zie stap 4.1 voor
de positie van de
klemmen.
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Stap 4.1:

- Klem posities zijn
aangegeven in het
geel.
- Lengtes A, B en C
zijn afhankelijk van
de grootte van de
tent. Zie ook stap
4.3.

Stap 4.2:

- Lengtes A, B en C
zijn voor stap 4.1.
- Alle lengtes zijn in
meters.
- Voor een ander
format tent zie
sectie 4:
Tentformaat en het
voorbeeld in deze
table.
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Stap 5:

- Plaats de
haringen diep in
de grond, in een
hoek van 45
graden.
- De posities van
de haringen
kunt u vinden in
stap 5.1
(ongeveer de
lengte van de
palen vanaf de
tent.)

Stap 5.1:

- Haringposities
zijn in het rood
aangegeven.
- Lengtes A & D
zijn afhankelijk
van de grootte
van de tent (zie
stap 4.2).
- (Middenpaal
positive
aangegeven in
het groen, nodig
voor stap 11.)
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Stap 6:

- Bevestig alle
touwen (zie stap
6.1).
- Gebruik een
sterke knoop
(zoals een
‘paalworp’) voor
de zijde die aan
de tent vast zit.
- Gebruik alleen
touwen
geleverd door
Duotent QT.

Stap 6.1:

- De touwen zijn
aangegeven
met zwarte
lijnen tussen de
haringen en de
klemmen.
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Stap 7:

- Zoek een
geschikte vlakke
ondergrond
− Grasveld
− Plein
− Terras

- Indien u de tent
voor het eerst
opzet (zie A1
voor de palen,
zie B1 voor een
tent met lussen).

Stap 8:

- Voer stap 7 uit
voor alle hoeken.
- Verwijder het
beschermingszeil
.
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Stap 9:

- Plaats alle
zijpalen.

Stap 10:

- Plaats de
ronde bollen op
de palen voor
het midden.
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Stap 11:

- Plaats de
middenpalen
onder het doek.
(Zie stap 5.1
voor de positie.)
- Trek alle
touwen strak.

Stap 12:

- Controleer of
aan alle kanten
het water van
het doek kan
stromen i.v.m.
een mogelijke
regenbui.
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Extra instructies:

Stap A1:

Deze stap is alleen
voor de eerste keer
opzetten.
- Boor een 6 mm
diameter gat in het
midden van één
korte zijde van de
paal.

Stap A2:

- Draai het
schroefdraad met de
connector geheel in
de paal.

Duotent QT - Handleiding

13

Extra instructies lussen tent:

Stap B1:

Deze stap is alleen
voor de eerste keer
opzetten.
- Boor een 8,5 mm
diameter gat door
de paal. Doe dit 10
cm van een kant van
de paal.

Stap B2:

- Draai aan beide
kanten de oogringen
in het schroefdraad
zodat deze stevig in
de paal zitten.
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Stap C1:

- Voor een tent
met lussen
bevestig de paal
aan het doek met
aan carabijn haak.

Stap C2:

- Voor een tent
met lussen
bevestig de
touwen aan de
oogring (stap 7).
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