
- Gebruik een buis met 2 koppelingen en een buis met 1 
koppeling om een spant te maken.

Schuif het frame van het dak van de tent in elkaar. 

- Plaats de rechthoekige buizen tussen de spanten.

Plaats aan één lange zijde de poten onder het frame.
- Til het frame op aan één kant en plaats alle poten aan 
deze zijde aan de koppeling.

- Schuif de pees van het zeil door de gleuf in de buis van 
de tent. (Begin in het midden)

Plaats de gevelzeilen in de voorkant en achterkant van 
het dakframe.

Foto frame / gevelzeil.

Geplaatste gevelzeilen.

Plaats de dakzeilen in het frame.
- Dit werkt op dezelfde manier als het gevelzeil.
- Trek het zeil gelijktijdig met 2 personen door het frame.
- Gebruik eventueel een haak / touw / band aan het oog 
aan het zeil.

Detailfoto dakzeil in het frame plaatsen.

- Oog aan de bovenkant
Detailfoto geplaatst dakzeil

Opbouw Alutent 5 meter breed
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Plaats de poten aan de andere kant van de tent.

- Begin boven en laat het zeil tegelijkertijd zakken.

Plaats de zijkanten in de tent. 
- Schuif de pees van het zijzeil in de poot.

De haakjes van het zijzeil wordt aan het dakzeil gehangen.

Schuif de rechthoekige buizen in het dakzeil.

- Zet de poten van de tent vast aan de 
grond, door een haring in de poot te steken.
- Gebruik eventueel een haring en spanband 
om de tent goed vast te zetten.

- Doe het aluminium stokje in de buis die in het 
dakzeil geschoven is. 

- Op de hoek van de tent kan het op dezelfde 
manier, of gebruik hiervoor in plaats van het 
aluminium stokje een spanband met haak.

- Span met het spanbandje het dakzeil strak.

Span het dak vast aan de poot van de tent.
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