Goede raad voor het

ISABELLA ACCESSOIRES. (vervolg)

opbouwen van voortenten
Op de volgende pagina ill. i. i tonen wij u PERMASEAL
bevestigingslijm voor een schroefloze bevestiging van
drukknoppen. Op deze manier vermijdt u schroefgaten in de
caravanwand voor de bevestiging van b.v. wielkastafdekking,
tochtstroken enz. Permaseal lijmt de meeste niet poreuze
materialen, zoals metaal, porselein, plastic, glas, hout, steen,
beton en nog veel meer. Nr.: 60135.

Jydsk Camping Industri A/S
Isabellahøj 3, DK-7100 Vejle
Tel. +45 75 82 07 55 . Fax +45 75 82 06 93
www.isabella.net

DUBBEL KLIK PROFIEL voor het aanbrengen van lampen.
Leidingen verdwijnen in het dubbelprofiel. Tevens zorgt het
voor minder condens tussen een warm tentdak en koude
tentstangen. Nr.: 60128.

NL

SCHROEFLOOS TENTOOG • Nr. 60173

Voor een sterke, flexibele en effectieve stormafspanning
adviseren wij ISALINK. Nr.: 60124.

ill. h.

BINNENHEMEL. De ideale oplossing voor ongewenste
condensvorming die tevens ook nog eens decoratief werkt.
Door middel van een simpel systeem met TermoFix haken kan
deze binnenhemel bevestigd worden op de FixOn profiel die
op alle standaard Isabella voortenten aanwezig is.

VOORTENTEN
Opbouw • Plaatsen van de haringen

2 COMPONENTEN ACRYL LIJM • Accessoire • Nr. 60135

ill. i.
NL
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30 min.

DEALER:

Als de Isabella voortent correct opgebouwd wordt, kan de
levensduur van de voortent met meerdere jaren verlengd
worden. Graag willen wij u enkele adviezen geven hoe u uw
voortent snel en gemakkelijk kunt opbouwen, zodat deze
goed afgespannen opstaat. Het is o.a. zeer belangrijk dat u de
caravanrail ontdoet van scherpe bramen of andere
oneffenheden. Daarna kunt u de caravanrails inspuiten met
een klein beetje siliconenspray, zodat het doorschuiven van de
voortent nog eenvoudiger gaat. Buiten de standaard adviezen
voor het opbouwen van een Isabella voortent zijn er ook nog
enkele hulpmiddeltjes en kleine tips, die het opzetten van een
voortent nog makkelijker en leuker maken. Deze extra folder
bevat onderwerpen zoals: Hoe span ik mijn tentstokken
optimaal uit? En hoe voorkom onnodige gaten in mijn
caravanwanden.

Zie ook de kleine tips in de folder.

OPBOUW VAN EEN ISABELLA VOORTENT.

HANDIGE TIPS VOOR DE ERVAREN KAMPEERDER.

Deze methode geldt voor alle standaard voortenten.

Deze gelden voor alle Isabella voortenten.

HANDIGE TIPS (vervolg)

Allereerst begint u met het sorteren van de tentstokken en leg
ze op een droge ondergrond op de plek waar u ze straks
nodig heeft, bijvoorbeeld op een stuk tapijt zo voorkomt u dat
de stangen smerig worden ill. a.

Voordat u met de opbouw begint is het verstandig een
waterdichte plastic onderlaag aan te brengen. Hierdoor kan er
geen vochtigheid door het voortenttapijt dringen en voorkomt
u onnodige condensvorming in uw voortent.

De stof van de voortent moet ongeveer 10 cm. boven de
grond staan, zodat de naden niet op de grond liggen en vuil
worden. ill. d. Deze hoogte krijgt u automatisch als u de
regelsnoeren goed gebruikt.

Vervolgens trekt u het tentdak door uw caravanrail. Nooit het
tentdak op het dak van uw caravan leggen. Zorgt u ervoor dat
de zijwanden op gelijke hoogte ten opzichte van de grond
hangen.

Een voortenttapijt (bijvoorbeeld Bolon) kunt u over deze
onderlaag leggen zodat de tentstokken en het tentdoek
schoon blijven tijdens de opbouw.

De tent kunt u extra afspannen met de tentlijnen. Deze
moeten aan de hoeken van de stangen bevestigd worden.
Let Op: Niet aan de uitstekende punten van de hoekstukken.

ill. a.

De caravanrail moet voordat deze gebruikt wordt altijd
gecontroleerd worden op bramen of andere scherpe kantjes.
Deze kunnen de tent namelijk lelijk beschadigen of zelfs het
doortrekken van de tent onmogelijk maken. Het beste is om
de rail met een borsteltje of doek te reinigen.

ill. b.
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Bij het opbouwen is het verstandig de frontliggers (E-stang)
niet in uitgeschoven toestand te monteren, maar nog
gedeeltelijk samengevouwen. ill. b. Hiermee voorkomt u dat
de stok overbelast wordt.

Zet u nu de middelste staander met het kunststof kruis op. De
punt van het kruis moet door het gaatje in het dak.
Plaats het voetje met punt in het regelsnoer. ill. d.

Het opzetten wordt een stuk lichter als u de front en zijdelen
tijdens de opbouw uitneemt. De haringen mogen niet
aangebracht worden voordat alle stokken uitgespannen zijn.

Nu de middelste dakstang in het middenkruis/FixOn 2
plaatsen en de stokken uitspannen. ill. b.
De hoekstaanders en de buitenste dakstangen kunnen
gemonteerd worden. De punt van het kunststof hoekdeel
moet door het gaatje in het dak. Ook hier moet het voetje met
punt dat onder aan de staander zit weer in het regelsnoer
geplaatst worden. ill. d.

1. Voordat de haringen bevestigd worden moeten eerst de
front en zijdelen weer ingeritst worden.
2. De onderkant van de aansluitdriehoek moet zoveel mogelijk
horizontaal staan.
3. Eerst moeten de haringen aan de achterste hoek
aangebracht worden en daarna bij de aansluitdriehoek.
4. Vervolgens de zijwand m.b.v. de hoekstaander uitspannen
en ook daar een haring plaatsen.
5. Dit ook aan de andere kant herhalen. Bij de het inslaan van
de laatste haring zullen dan ook de wanden en het front
grotendeels gespannen staan, dus kunnen ook hier de
haringen geplaatst worden. ill. e.
6. Bij de ritssluitingen altijd de afspanrubbers gekruist
aanbrengen, hierdoor voorkomt u onnodige spanningen op de
ritssluitingen en vallen de afdekkingen van de rits over elkaar.
7. Nu kunt u de overgebleven haringen plaatsten, zorgt u er
wel voor dat er enige spanning staat op de afspanrubbers.

U kunt nu de stokken in het petluifeltje plaatsen.
De meest logische volgorde om de stangen nu uit te spannen
is eerst de stangen tussen de hoekstaanders en de
middenstaander en daarna de dakliggers. ill. c.
Controleer altijd of u geen stok heeft overgeslagen met het
uitspannen.
ill. d.
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ISABELLA ACCESSOIRES.

Bij alle goed gesorteerde caravanhandelaren
zult u een assortiment onderdelen kunnen verkrijgen.
KLEURCODES Voor tentstokken maken het nog eenvoudiger
de juiste stokken te herkennen en op de juiste plek te
plaatsen. Nr.: 60137.
Voor het soepel laten inschuiven van de voortent in de
caravanrail kunt AQUATEX impregneringsspray gebruiken.
Nr.: 60062.
Om onnodige gaten in uw caravan te vermijden, adviseren wij
u graag de FIX-ON 2 bevestiging. Deze is eenvoudig aan te
brengen en zit altijd op de juiste plaats. Nr.: 60173.
Als u de voortent net even iets strakker en eenvoudiger wil
uitspannen is de HERCULES TWIN een onmisbaar stuk
gereedschap.
Bij een correcte uitspanning zal ook de levensduur van de
voortent verlengd worden, want de tent staat strakker en
droogt daardoor eerder weer op. Nr.: 60126.
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Korrekte afspanning zorgt
voor een lange levensduur
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KATOEN HOES voor tentstokken kan vaak de
condensvorming tussen een warm dak en een koude stang
verminderen. Nr.: 60038.

