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Tipps und Tricks
Fensterklappen

Bitte rollen Sie Fensterklappen immer nach innen auf. So ver-
meiden Sie, dass sich Regenwasser und Schmutz ansammelt. 

Verpackung - Transport - 
  Lagerung
Feucht verpackte Zelte spätestens nach 24 Stunden durch-
trocknen lassen - am besten im aufgebauten und abge-
spannten Zustand.
Spannseile, Metallteile und alle losen Kunststoffteile vor der 
Einlagerung abnehmen und separat verpacken!!
Lagern und transportieren Sie Zelthaut und Gestänge immer 
getrennt, um Beschädigungen der Zelthaut zu vermeiden.
Ein trockener, gut belüfteter Raum ist der optimale Lagerplatz 
für Ihr Zelt.
Lagern Sie Ihr Zeltgestänge niemals „nass“, und lassen Sie die 
Rohre nicht ineinander geschoben bzw. gesteckt; es muss voll-
kommen trocken sein. Das Gestänge sollte gesäubert werden. 

Allgemeines für alle Zeltarten:
Vorsicht mit Haarspray, Insektenspray, Waschmitteln und 
Grillrauch:
Durch diese und andere chemische Mittel können die Be-
schichtung, die Imprägnierung und die Fensterfolien leiden.

Vorsichtsmaßnahmen gegen 
Feuer:
-   Stellen Sie keine Koch-, Heizungs- oder Beleuchtungskör-

per weder in der Nähe der Wände, des Daches, der Vor-
hänge oder der Tür, noch unter den Fenstern des Caravans 
oder Motorcaravans auf.

-   Beachten Sie immer die Sicherheitsinstruktionen für diese 
Geräte.

-   Erlauben Sie niemals Kindern in der Nähe von eingeschal-
teten Geräten zu spielen.

- Lassen Sie die Durchgänge frei.
-   Erkundigen Sie sich nach den Einrichtungen und Vorkeh-

rungen gegen Feuer auf dem Gelände.

Unser Kunden- und Reparatur-
dienst:
Unser Kundendienst steht Ihnen das ganze Jahr über zur Ver-
fügung.

Ermöglichen Sie uns eine zügige Bearbeitung, indem Sie dem 
Packstück folgende Angaben beifügen:
- Ihren Namen und Ihre Anschrift,
- Modellname des Zeltes und Größe,
-  eine Aufstellung der notwendigen Reparaturarbeiten (eine 

Skizze oder Photos helfen Rückfragen zu vermeiden),
-  eine Kopie des Zeltpasses (siehe Frontseite dieser Ge-

brauchsanweisung).
-  Heben Sie die Gestängeskizze für den Fall von Nachbestel-

lungen gut auf.

Sicher haben Sie dafür Verständnis, dass unser Fachpersonal 
nur gut gesäuberte Zelte bearbeiten kann. Auch unsere Spe-
zialmaschinen werden sonst beschädigt. Verschmutzte Teile 
müssen wir daher unbearbeitet zurücksenden.
Reinigungen und Imprägnierungen von Zelten können von uns 
nicht durchgeführt werden.
Berechtigte Mängel an Ausführung und Qualität können Sie 
bei Ihrem Fachhändler oder auch direkt bei uns reklamieren. 
Wir weisen darauf hin, dass wir von unserem Nachbesserungs-
recht Gebrauch machen. Erst wenn wir Sachmängel durch 
Nachbesserung nicht beheben können, steht Ihnen das Recht 
auf Minderung oder Wandlung zu.

Folgende Erscheinungen sind nicht als Sachmangel anzusehen 
und beeinträchtigen in keiner Weise die Gebrauchstüchtigkeit.
-  Schwitzwasser / Kondenswasser: Nicht das Zelt ist un-

dicht, sondern Temperaturunterschiede oder Wasserdampf 
verursachen diesen natürlichen Effekt.

-  Garnverdickungen (Weberknoten): Eine solche Stelle er-
scheint meist etwas dunkler, ist aber höchst stabil.

- Farbabweichungen einzelner Gewebebahnen,
-  heller erscheinende Punkte im Gewebe: hier handelt es 

sich nicht um dünnere Gewebestellen, sondern um höhere 
Transparenz durch kleinste Farbabweichungen in der Be-
schichtung.

-  Helle Bereiche in Knickstellen von farbigen PVC-Materi-
alien werden in der Fachsprache Weißbruch genannt. Sie 
können durch das Falten des Gewebes entstehen, glätten 
sich jedoch bei Wärmeeinwirkung und straffer Ausspannung.

Bei Verwendung von Reinigungsmitteln (auch so genannter 
Zeltreiniger) ist eine Beeinträchtigung der Wasserdichtigkeit 
und Farbechtheit nicht auszuschließen.

Brand GmbH & Co KG
Jahnstr.33
D-32361 Pr.Oldendorf

Die Abbildungen in dieser Anleitung sind urheberrechtlich ge-
schützt.
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Voortenten

Gebruiksvoorschrift
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Handleiding voor de opbouw van caravanvoortenten

Wij willen u graag met deze handleiding uitvoerig informeren hoe u uw voortent perfect kunt opbouwen. Een goede opbouw en 
een strakke afspanning is een eerste vereiste voor een lange levensduur van uw voortent. Een proefopbouw thuis is zondermeer 
aan te bevelen. Hierbij kunt u tent, frame en accessoires op compleetheid controleren. Wij verzoeken u voor de proefopbouw nog-
maals de omloopmaat van uw caravan te vergelijken met de geleverde maat voortent (zie kartonsticker).
Gepaste en beschadigde artikelen kunnen niet omgeruild worden.

De opzetplek:

Een rechte en vlakke plek is ideaal om een optimale pasvorm te bereiken. Bij een naar boven of beneden hellend vlak 
moet altijd een compromis worden gevonden.
Oneffenheden beïnvloeden de pasvorm, daar een voortent constructief gezien alleen op een vlakke en horizontale 
plaats recht gezet kan worden.

Frameoverzicht
Op de volgende tekening hebben wij alle belangrijke delen en posities van een voortentframe 
getekend. Bij het volgen van de opbouw zullen wij hieraan steeds refereren. Let op dat u de frametekening gebruikt  
die bij uw voortent geleverd is , onderstaande tekeningen zijn slechts veel voorkomende voorbeelden.

Frametekening van een voortent.

Frametekening van een voortent met rondomlopende petluifel

13

Positie van de caravanbevestigingsogen

Voor u met de opbouw begint, moet eerst de correcte plaats van de caravanogen worden bepaald. 
Let erop dat de bevestigingsogen iets van de tentrail af geplaatst moeten worden zodat er genoeg ruimte overblijft om de 
haakstok in het oog te bevestigen.Deze afstand kan per caravan verschillen. De caravanogen voor de dakliggers aan de 
zijkant pos. A en C moeten op een hoogte van 195 cm worden geplaatst. 

 
LET OP

Het in acht nemen van deze positie is van wezenlijk belang voor een goede pasvorm!

De positie van het caravanoog van de middelste dakligger B bevindt zich precies in het midden tussen de ogen A en C.
Vlonders zijn in principe alleen na de opbouw te plaatsen.Het is niet mogelijk een nieuwe voortent om een bestaande vlonder  
heen te bouwen en correct af te spannen.

Tentrail

Voor u de tent in de tentrail trekt moet een eventuele onder-
breking van de tentrail van boven af worden afgedicht. Scher-
pe plekken aan het begin van de tentrail moeten glad worden 
gemaakt.

Voorbereiding

Neem de framedelen stuk voor stuk uit de verpakking. Sorteer 
het frame aan de hand van de frametekening. De framedelen 
zo op de grond leggen dat deze later binnen handbereik liggen.
Buisklemmen en klembeugels vooraf monteren. Alle teles-
coopbare delen in elkaar schuiven en licht vastklemmen.
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Voorbereiding

Neem de tent uit de doos en vouw deze voorzichtig op een 
schoon kleed op de grond uit. Let op dat u het raamfolie niet 
over de vouwen van het raamfolie trekt. Indien u dit nalaat zul-
len breuken in het raamfolie onvermijdelijk zijn! Om beschadi-
gingen van het tentdoek bij het in de tentrail trekken te voor-
komen, dient eerst het dak in de tentrail getrokken te worden.
Vooraf ritst u de front - en zijwanddelen uit het dakdeel.

Tentdak

Trek nu het tentdak door de tentrail van de caravan.

Framepennen

Plaats de zwarte afdichtingsrubbers over de framepennen 
(brede vlak naar boven!) voordat u de pennen in de gaten be-
vestigd.

In het middenkruisstuk D en de hoekkruisstukken E en F wor-
den deze pennen gestoken, bedoeld om de tent op zijn plaats 
houden. De pennen zijn voorzien van een kraag. Altijd het lan-
ge deel van de pen in het kruisstuk steken. 

Kruisstuk (D) 

Neem een dakligger en haak deze in het caravanoog B. Ver-
bindt de dakligger met het midden – kruisstuk D en breng de 
stang onder lichte spanning.

Breng het midden – kruisstuk op een hoogte van ca. 200 cm 
en plaats de framepoot schuin naar binnen.
Dit stabiliseert het dak en u kunt de opbouw vervolgen.
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Neem een volgende dakligger en hang deze in caravanoog A. 
Verbind de dakligger met het hoek – stuk F. Breng de daklig-
ger onder lichte spanning.

Vervolgens het midden – kruisstuk D en het hoek – kruisstuk 
F d.m.v. de frontstangen met elkaar verbinden.
(Let op: het frame voor de voortenten vanaf maat 10 zijn voor-
zien van een verlengbuis die van een rode punt is voorzien)
Met het hoek – stuk E handelt u evenzo.

Petluifelstokken

De petluifelstokken in de hoeken D, E en F plaatsen en krach-
tig naar voren uitspannen. Indien de tent van petluifelver-
sterking is voorzien moet deze voor het uitspannen geplaatst 
worden.

Nu de tent op de juiste hoogte brengen. Deze wordt bereikt, 
wanneer de multifunctionele afspanstroken zich ca. 5 cm bo-
ven de grond bevinden.

Breng de nok op de juiste hoogte. Het tentdeel, dat aan het 
dak is vastgenaaid moet een horizontale stand hebben.

Tent uitspannen

Voor u nu alle vooraf uitgeritste wandelementen weer beve-
stigt, spant u de framedelen volgens de aangegeven volgorde 
strak uit. Het uitspannen van het dak is naast de veranke-
ring aan de grond het belangrijkste deel van het opbou-
wen van de tent.
Een als accessoire beschikbare framespanner kan u hierbij 
behulpzaam zijn.
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Pas nu ritst u alle uitgeritste wanddelen aan het dakdeel en 
sluit u alle ritsen.

Grondafspanning

Alle Brand tenten zijn van multifunctionele afspanstroken 
voorzien. Deze maken het mogelijk, met een onderlinge af-
stand van 2,5 cm, afspanrubbers te plaatsen.
Een gelijkmatige afspanning bereikt u wanneer de afspanrub-
bers in het verlengde van de verticale naden geplaatst worden.
Daartussen kunnen gelijkmatig de overige afspanrubbers ver-
deeld worden.Een 125cm.breed tentelement heeft bijvoor- 
beeld 4 afspanpunten nodig.

U begint met grondafspanning bij de caravan. De intrekpees 
aan beide kanten strak naar beneden afspannen. Aansluitend 
de tent aan de achterzijde onder goede spanning aan de grond 
bevestigen.

Daarna de tenthoeken aan de voorzijde stram spannen. Let 
vooral op de juiste positie van de hoekpoten in de fronthoe-
ken. De stiknaad moet tegen de hoekpoten liggen.

Nu kunt u alle afspanrubbers in het front en zijkanten plaats-
en. Bij de ritsen bevelen wij een kruislings geplaatste afspan-
ning aan.

Extra dakstangen en stormstok-

ken
Voordat u de tentwanddelen volledig uitspant,moeten eerst de 
extra dakstangen en stormstokken geplaatst worden.Vergeet 
hierbij niet de meegeleverde schuurlapjes te plaatsen.
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Ga in de tent onder het kruisstuk F staan, maak de klem van 
de hoekpoot los en druk vervolgens het kruisstuk krachtig om-
hoog totdat de tentstof strak gespannen staat. Draai de klem 
aansluitend weer vast.
Doe dit ook met het kruisstuk E.
Na volledig en correct afspannen zal uw tentdak als een trom-
melvel moeten klinken (en voelen !)

Verandastangen

Monteer verandastangen (als accessoire leverbaar) in het 
front en zijwanden. Deze verbeteren de stabiliteit van de tent-
wanden.

Scheerlijnen

Staat uw tent aan sterke wind bloot moet u de meegeleverde 
scheerlijnen plaatsen.

Niet zo! 

Stormafspanhoeken

Beveilig uw tent ook door plaatsing van scheerlijnen aan de 
daarvoor aangebrachte stormafspanhoeken! Het slaan van de 
tentwanden kan hierdoor worden voorkomen.

Afsluitdriehoek

Optimale bescherming tegen tocht tussen caravan en voor-
tent. Onze variabele winddriehoek reduceert de luchtstroom 
tot een minimum.
De afsluitdriehoek maakt het mogelijk dat ook bij aerodyna-
mische caravans de zijwand correct en strak afgespannen kan 
worden.Indien u vanwege een rechte tentrail deze driehoek 
nodig hebt, vouw deze dan tussen zijwand en caravanwand en 
zet deze vast met een afspanrubber.
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Aanvullende informatie 
voor de opbouw van 
deeltenten
De opbouw van een deeltent is in grote lijnen hetzelfde als bij 
de normale voortent.Bestudeer zorgvuldig de frametekening.
Ook bij een deeltent eerst het tentdak uitspannen. Let op: in 
tegenstelling tot volledige voortenten, bij deeltenten de pet-
luifelstangen pas uitspannen als staanders en dakliggers ge-
spannen zijn.Het bevestigen van de wanddelen en de grondaf-
spanning komen overeen met de voorschriften voor volledige 
voortenten.

Opbouwhandleiding voor  
uitbouw
1.  Neem de tentzijwand uit aan de zijde waar de uitbouw ge-

plaatst wordt.
2.  Bevestig de uitbouw aan de voortent zoals de originele zij-

wand.
3.  Plaats het frame volgens frametekening.
4.  Span de 2 hoekstaanders goed uit, pas daarna de 3 daklig-

gers.
5.  Zet de uitbouw op een zodanige hoogte dat de multifunctio-

nele afspanstroken op ± 5cm. van de grond zitten.
6.  Zet de uitbouw met behulp van de afspanrubbers en harin-

gen vast.
7.  Ga tenslotte in de uitbouw onder 1 van de 2 hoekstaanders 

staan en draai voorzichtig de klembeugel los.Druk nu krach-
tig de hoek naar boven uit tot de zijwanden gespannen zijn.
Draai de klembeugel weer vast en herhaal dit bij de andere 
hoekstaander.

Verdere opbouwdetails

Gordijnenbevestiging

De gordijnrunners worden gelijkmatig verdeeld over het witte 
gordijnband en dan op de gordijnpees geschoven.

Tochtstrook en wielkastafdekking

Haalt u eerst de wielkastafdekking door de hiervoor bestemde 
rail heen.
Vervolgens de wielkastafdekking aan de klemstaaf bevestigen 
en in het verbindingsprofiel schuiven. De tochtstrook door de 
hiervoor bestemde rail schuiven, aansluitend deze in de onde-
ropening van het bevestigingsprofiel bevestigen.

Ritssluiting

De ritsrunners moeten tot op het uiterste einde van de rits ge-
schoven worden, om deze te kunnen openen.

Regengootpees

Voor seizoen- en permanent gebruik raden wij het gebruik van 
regengoten aan (als accessoire verkrijgbaar).De meegestikte 
regengootpees is uitsluitend bedoeld voor bevestiging van 
regengoten.
Elk ander gebruik kan schade aan pees en voortent veroorza-
ken.
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Tips en Trucs
Bij voorkeur de voortent zoveel mogelijk gesloten houden de 
eerste dagen daar deze zich kan ‘zetten’.Laat daarom bijvoor-
beeld ook niet de tentingang de volledige dag openstaan. Na 
een paar dagen het frame naspannen.

Condensatiewater:
In principe vormt zich in iedere tent condens.
Dit zet zich af op koude oppervlaktes, dus op framedelen en 
glad en gecoat weefsel en wel in het bijzonder op PVC gecoate 
dakoppervlakken

Vochtvorming van buiten af:
Soms dringt vocht van buitenaf door de stiknaad heen naar 
binnen. Bij een nieuwe tent kan het even duren, tot het kato-
enen deel van het garen voldoende opzwelt en voor de afdich-
ting zorgt en de stiknaad dicht is.

Ventilatie:
Een goede ventilatie van de tent aan de binnenzijde is heel 
belangrijk! Een afsluitbare ventilatie in de nok van de tent 
kan nuttig zijn. Bij afwezigheid moet deze absoluut geopend 
blijven.

Stormbestendig:
Een degelijke en strakke afspanning is in de regel voldoende 
om uw tent stormbestendig te maken. Neem daarvoor voldo-
ende tijd en gebruik alle afspanmogelijkheden.
Als extra hulpmiddel is als accessoire onze Mistral storm-
afspanset leverbaar (zie voortentcatalogus).

Wintercamping: 
Bij sneeuwbelasting dient er op gelet te worden, dat extra 
stormstokken en dakliggers geplaatst worden.
De dakliggers moeten in het midden door stormstokken wor-
den ondersteund.
Indien u uw tentdak van sneeuwlast wilt ontdoen ,gebruik 
 hiervoor dan geen scherpe en/of puntige voorwerpen.

Extra stormstokken en dakliggers
Vergeet niet bij behoefte aan extra liggers en/of staanders 
extra schuurlapjes mee te bestellen.
Bij caravans die aan de achterkant een scherpe ‘hoek’hebben, 
is het gebruik op deze plek van een extra dakligger (haak en 
klem) zinvol.Strak uitspannen wordt makkelijker hierdoor.
Deze dakligger met de klem aan de dwarsligger hoek-midden 
bevestigen.

Schoonmaken en onderhoud
Gecoat weefsel uitsluitend met lauwwarm water schoon-
maken. Alleen een zachte borstel gebruiken. Met ruim water 
steeds opnieuw afspoelen om een smeereffect te voorkomen.
Ook de tentnaden gaan beduidend langer mee,als deze regel-
matig met water van vuil ontdaan worden.
De binnenzijde van het tentdoek schoonmaken met een bors-
tel. Kleverige stoffen als hars aan de buitenzijde met een íjs-
spray’ bevriezen.Vervolgens met de vinger aan de binnenzijde 
kloppen en met een zachte stoffer restanten afvegen.
Gebruik geen ander schoonmaakmiddel daar anders de ga-
rantie vervalt. Ook bij gebruik van zogenaamde schoonmaak-
middelen voor tenten is aantasting van de waterdichtheid en 
kleurechtheid mogelijk.

Ritsen 
Deze kunnen als ze nieuw zijn wat stroef lopen. U kunt de ver-
tanding licht met een kaars invetten. Zo heeft u ook iets aan 
de levensduur bijgedragen.
Al te grote dwarsspanning op ritsen dient te worden voor-
komen.

Opmerkingen met betrekking tot 
raamfolie:
Op elkaar liggend raamfolie kan door een vacuum op elkaar 
‘vastplakken’. Voorkom dit door het tussenleggen van het 
meegeleverde papier of gebruik zachte doeken.Knikken en 
kleine sneetjes in het raamfolie worden hiermee bij het uit-
pakken voorkomen.Raamfolie alleen schoonmaken met een 
zachte doek of spons, en gebruik hierbij altijd veel water om 
lekstrepen te voorkomen. Gebruik nooit chemische schoon-
maak- en reinigingsmiddelen om een eventuele chemische 
 reactie te voorkomen. Geen open vuur of barbecuen in de 
directe omgeving van het raamfolie. Dit in verband met vuur-
vonken of een reactie op bijvoorbeeld houtskoolrook.

Haringen 
De standaard meegeleverde haringen zijn geschikt voor nor-
male ondergrond. Zandige en rotsachtige ondergrond vereisen 
speciale haringen die in de meeste kampeerwinkels verkrijg-
baar zijn.
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Tips en Trucs
Raamblindering

Blindering aan de buitenzijde van de tent moet naar binnen 
worden opgerold. Zo voorkomt u, dat regenwater in het opge-
rolde raammarkies blijft staan.

Verpakken – Vervoer - Opslaan
Vochtig verpakte tenten ten minste binnen 24 uur laten 
 drogen. Het beste in opgebouwde en afgespannen situatie.
Scheerlijnen, metalen delen en alle losse kunststofdelen voor 
het opbergen wegnemen en separaat verpakken!!
Transporteer en berg tent en frame altijd los van elkaar op.  
Dit om beschadiging van de tentstof te voorkomen.
Een droge, goed geventileerde ruimte is een optimale berg-
plaats voor uw tent.
Sla uw frame nooit nat op ; stokken niet in elkaar geschoven 
laten zitten, alles moet volledig droog zijn.

Algemeen voor alle tenten:
Voorzichtig met haarlak, insectenspray, wasmiddelen, barbe-
cuerook en koken in de voortent.
Door deze en andere chemische middelen kan de coating, 
 impregnering en het raamfolie worden aangetast.

Wees voorzichtig met vuur!
-  Plaats geen kook – verwarming - of verlichtingsapparaat in 

de buurt van wanden, het dak, de gordijnen of deur, noch 
onder de ramen van caravans of autocampers.

- Let op de gebruikvoorschriften van uw apparaten.
-  Sta uw kinderen nooit toe in de omgeving van ingescha-

kelde apparaten te spelen.
- Laat alle door - en uitgangen vrij.
-  Neem kennis van alle veiligheidsvoorschriften en brand-

preventie op uw camping

Onze informatie - en 
reparatie afde ling:

Onze informatie - en reparatieafdeling:
Met informatie en reparatie kunnen wij u het gehele jaar van 
dienst zijn.
U bespoedigt onze reparatieafwikkeling als u bij een te repare-
ren tent het volgende bijvoegt:
-  uw naam en adres,
- maat en model van de tent,
-  een opgave van de uit te voeren reparatie(s). Een schets of 

foto’s voorkomen navragen,
-  een kopie van het tentlabel (zie het front van deze gebruik-

saanwijzing),
-  berg de frametekening goed op voor het geval u delen wil 

bestellen.

U zult er zeker begrip voor hebben, dat onze vakmensen alleen 
goed gereinigde tenten bewerken kunnen. Ook onze speciale 
machines worden anders beschadigd.

Vervuilde tentdelen moeten wij helaas onbewerkt retourneren.
Schoonmaken en impregneren van tenten kan door ons niet 
worden verzorgd.

Terechte reclames m.b.t. uitvoering en kwaliteit kunt u bij uw 
dealer indienen of direct bij ons reclameren.
Wij wijzen u er op, dat wij het recht van herstel hebben. 
Pas wanneer wij een manco niet door reparatie kunnen corri-
geren kunt u gebruik maken van uw recht op waardeverminde-
ring of ongedaan maken van de koop.

De volgende verschijnsels zijn niet als manco aan te merken 
en hinderen op geen enkele manier het gebruik.
-  condensatiewater of condens: uw tent is niet lek; tempe-

ratuurverschillen of waterdamp veroorzaken dit natuurlijke 
effect.

-  verdikking in het garen(weefknopen): Een dergelijke plek is 
vaak wat donkerder, maar wel heel sterk.

-  Kleurverschil in de diverse stofbanen.
-  heldere punten in het weefsel: het gaat hier niet om zwak-

ke plekken in het weefsel maar om een grotere transparan-
tie  door geringe kleurverschillen in de coating.

-  Licht plekken ontstaan door het  vouwen van gekleurde 
PVC-materialen verdwijnen doorgaans door zonnewarmte 
en correct afspannen.

Bij gebruik van reinigingsmiddelen (ook zogenaamde tentreini-
gingsmiddelen) is nadelige beïnvloeding van de waterdichtheid 
en kleurechtheid niet uit te sluiten.

Brand GmbH & Co KG
Jahnstr.33
D-32361 Pr.Oldendorf

De afbeeldingen in deze instructie zijn auteursrechterlijk  
beschermd.
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Auvents

Instructions  
de montage


