
INSTALLATIE-INSTRUCTIE  (NL2020.2)

➢ Deze set is te gebruiken voor de installatie van een SunnyTent op een harde ondergrond, zoals steen,  
 tegels, hout en beton. Let op: De harde ondergrond dient minimaal 5 cm dik te zijn om uw SunnyTent 
 veilig te kunnen installeren.
➢ De montagetijd is ca. een half uur.
➢ Deze instructie is een aanvulling op de installatie-instructie en instructievideo van de SunnyTent. Voor 
 zowel de ronde als ovale SunnyTent. 
➢ Bestudeer dus eerst de installatie-instructie en instructievideo van uw SunnyTent. 
➢ Daarna past u het navolgende toe. 
➢ Volg de met de SunnyTent meegeleverde Veiligheidsrichtlijnen en Gebruiksaanwijzing nauwkeurig op.

Harde-ondergrond-set
(Nederlands)

1: Controleer of uw pakket de volgende inhoud heeft: 

8 metalen harde-ondergrond-draaiharingen 6 schuimrubberen tegendruk-schijfjes
4 metalen hoekbeugels    Schroeven en pluggen

Voor de ovale SunnyTent:

10 metalen harde-ondergrond-draaiharingen 6 schuimrubberen tegendruk-schijfjes
2   metalen hoekbeugels    Schroeven en pluggen

Voor de ronde SunnyTent maat XL:

6 metalen harde-ondergrond-draaiharingen 6 schuimrubberen tegendruk-schijfjes
2 metalen hoekbeugels    Schroeven en pluggen

Voor de ronde SunnyTent maat M en L:

2: Hoe te installeren?
A. De metalen hoekbeugels
Zie de installatie-instructie en instructievideo van de SunnyTent zelf: Op de plaatsen waar de scharnierankers in 
de grond worden geslagen, dient u in plaats daarvan de metalen hoekbeugels te plaatsen. 
a. De zijde van de hoekbeugel die twee gaatjes bevat, dient op de grond bevestigd te worden (we noemen dit de grond-
 zijde). De andere zijde (met één gaatje) komt aldus verticaal te staan (we noemen dit de scharnierblokzijde). 



b. De grondzijde van de hoekbeugel dient naar het zwembad tóe gericht geplaatst te worden. Dus niet van het 
 zwembad áf gericht. Zie illustratie:

c. Plaats de hoekbeugels op de juiste afstand van elkaar (het gaat hierbij om de afstand tussen de verticale 
 scharnierblokzijden van de hoekbeugels). Voor de te hanteren onderlinge afstanden: zie de installatie-
 instructie van uw SunnyTent.
d. Markeer vervolgens de twee punten waar gaatjes in de ondergrond geboord moeten worden. Boor deze 
 gaatjes met boormaat 10 (bij steen/beton/tegels) of boormaat 4 (bij hout). Boor deze gaatjes ca. 6 cm. diep. 
e. Als u een houten ondergrond heeft, gebruikt u vervolgens géén plug. Bij steen/beton/tegels etc. wel. Stop 
 de pluggen in de geboorde gaatjes. 
f. Schroef vervolgens de hoekbeugels stevig aan de grond vast.
g. Schroef nu de scharnierblokken van de standaard meegeleverde scharnierankers af. Het anker-deel heeft u 
 niet nodig; de (scharnier)blokken wel. 
h. Schroef de scharnierblokken vervolgens op de hoekbeugels. 
 • Let op: De scharnierblokken dienen aan de buitenzijde van de hoekbeugels te komen (van het zwembad  
  áf gericht). Dus niet aan de binnenzijde (naar het zwembad tóe gericht)! Dit lijkt een detail, maar maakt 
  een groot verschil in de uiteindelijke stevigheid van de tent.
 • Let op: Zorg ervoor dat de scharnierblokken op dezelfde wijze aan de hoekbeugels bevestigd worden als  
  waarop ze aan de ankers bevestigd waren (o.a. het revetje op de juiste plaats).
 • Draai de scharnierblokken tamelijk vast aan de hoekbeugels, maar niet té vast. De scharnierblokken  
  moeten immers nog kunnen draaien (bij het openen, sluiten, opzetten of afbreken van de SunnyTent). 
 • Controleer gedurende de gebruiksperiode van uw SunnyTent regelmatig of de scharnierblokken voldoen-
  de stevig op de hoekbeugels bevestigd zijn.

B. De harde-ondergrond-draaiharingen
Zie de installatie-instructie en instructievideo van de SunnyTent zelf: Op de plaatsen waar de draaiharingen in 
de grond worden gedraaid, dient u de metalen harde-ondergrond-draaiharingen te plaatsen (in plaats van de 
standaard meegeleverde draaiharingen). 



a. Om te voorkomen dat u de gaatjes op de verkeerde plaatsen in de harde ondergrond boort, dient u nu eerst 
 de tent goed “op te schudden” (door minimaal twee volwassenen). Dit doet u door de omhooggetrokken 
 tent aan alle zijden (bij de 2 scharnierankers en bij de voor- en achterzijde van de tent) flink naar links en 
 rechts te schudden. Op deze manier wordt de folie goed verdeeld over de stokkensets, waardoor deze 
 nergens opgestroopt zit.
b. Daarna dient u de plaatsen van de 6 harde-ondergrond-draaiharingen waarmee u de tent aan de grond 
 vast zet, nauwkeurig te bepalen (hiertoe zijn minimaal 2 personen vereist). Persoon 1 duwt hiertoe de 
 onderste stokkentunnel met stokkensets (van de tent die nog steeds overeind staat), bij de middelste 
 van drie openingen in de stokkentunnel (aan de voor- of achterzijde van de tent) tot op de grond. Persoon 
 2 gaat vervolgens aan beide zijkanten (de draaizijden) van de tent na, of de zwarte scharnierblokken (van de 
 scharnierankers) haaks ten opzichte van het grondoppervlak staan. Als deze blokken teveel naar links of 
 rechts buigen, dan dient persoon 1 de tent de andere kant op te corrigeren. 
c. Persoon 1 kan vervolgens de plaats van de middelste harde-ondergrond-draaiharing markeren (bijvoorbeeld 
 met potlood) en blijft de tent vasthouden (tot op de grond). 
d. Persoon 2 markeert vervolgens de twee plaatsen waar de andere twee harde-ondergrond-draaiharingen 
 van deze zijde van de tent geplaatst moeten worden (bij het midden van de andere twee openingen in de 
 onderste blauwe/grijze stokkentunnel). 
e. Sla vervolgens de tent rustig helemaal open, zodat deze in zijn geheel op de grond ligt, aan die zijde van de 
 tent waar de markeringen van c en d NIET zijn gemaakt (met minimaal twee volwassen personen). 
f. Nu gaat u op de gemarkeerde plaatsen (zie c en d) de harde-ondergrond-draaiharingen aanbrengen. Boor 
 hiertoe op de gemarkeerde 3 plaatsen een gaatje in de harde ondergrond. Gebruik bij een ondergrond van 
 steen/tegels/beton boormaat 10 en bij een houten ondergrond boormaat 4. Boor dit gaatje ca. 6 cm. diep.
g. Als u een houten ondergrond heeft, gebruikt u vervolgens géén plug, bij steen/beton/tegels etc. wel. Stop 
 dan de plug in het geboorde gaatje. 
h. Plaats vervolgens de schuimrubberen ‘tegendruk-schijfjes’ om het schroefgedeelte van de harde-onder-
 grond-draaiharingen. 
i. Draai de harde-ondergrond-draaiharingen (met ‘tegendruk-schijfjes’) vervolgens in de geboorde gaatjes, 
 totdat er nog een ruimte van ca. 1½ cm. overblijft tussen het handvat en het grondoppervlak terwijl het 
 handvat richting de op de grond liggende tent wijst. 
j. Draai de harde-ondergrond-draaiharing vervolgens een kwartslag naar links. 
k. Trek nu uw SunnyTent met twee personen weer voorzichtig omhoog en trek de onderste stokkenset óp het 
 schuimrubberen ‘tegendruk-schijfje’ tot aan het schroefdeel van de harde-ondergrond-draaiharing. Draai 
 de harde-ondergrond-draaiharing vervolgens een kwartslag naar rechts, óver de stokkenset heen (hiertoe 
 duwt u de stokkenset wat naar beneden). Daarmee ligt de stokkenset tamelijk vast tussen het ‘tegen-
 druk-schijfje’ (aan de onderkant) en het handvat (aan de bovenkant).
l. Controleer voorts of de stokkenset stevig onder het handvat van de harde-ondergrond-draaiharing zit, 
 zodat deze er niet eenvoudig onderuit kan schieten; indien nodig draai de harde-ondergrond-draaiharing 
 wat dieper of minder diep.
m. Uw SunnyTent staat nu aan één zijde middels 3 harde-ondergrond-draaiharingen aan de grond vast 
 gemonteerd. Laat de tent nu omhoog staan (dus niet openklappen op de grond). 
n. Als u een ronde SunnyTent heeft, gaat u verder met stap o. Wanneer u een ovale SunnyTent heeft dient u 
 stap a t/m m opnieuw uit te voeren om het andere ‘kop-deel’ vast te zetten. 
o. Nu dient u de tent aan de andere zijde met 3 harde-ondergrond-draaiharingen vast te zetten. Hiertoe dienen 
 de plaatsen van de te boren gaatjes nauwkeurig bepaald te worden. Trek hiertoe aan de andere zijde de tent 
 naar de grond. Doe dit met twee personen tegelijk; één bij de meest linkse opening (van de drie) in de 
 onderste stokkentunnel, de andere persoon bij de meest rechtste opening. Schudt de tent een paar keer 
 gezamenlijk naar links en rechts om vervolgens gelijktijdig de beste plaatsen van de aan te brengen harde-
 ondergrond-draaiharingen te bepalen en te markeren (met potlood bijvoorbeeld). Boor vervolgens op de 
 gemarkeerde twee plaatsen een gaatje in de grond en breng de harde-ondergrond-draaiharingen daar aan 
 (zie stappen f tot en met l).
p. Nu dient alleen nog de middelste van de drie harde-ondergrond-draaiharingen te worden geplaatst. Druk de 
 tent daar naar beneden en markeer de plaats van het te boren gaatje. Vervolgens herhaalt u de stappen f tot 
 en met l.



C. De scheerlijnen (alleen bij de ronde SunnyTent maat XL)
Zie de installatie-instructie van uw SunnyTent maat XL. Daarin staat onder andere beschreven hoe en waarmee 
u uw SunnyTent kunt vastzetten zodat deze deels blijft openstaan. De draaiharingen die in die installatie-instructie 
worden genoemd, dient u te vervangen door de vier nog resterende metalen harde-ondergrond-draaiharingen. 
Deze dienen op dezelfde wijze bevestigd te worden als genoemd bij 2B.

D. Het extra borgen van het ‘tussen-deel’ (alleen bij de ovale SunnyTent)
Zie de installatie-instructie van uw ovale SunnyTent. Hierin staat onder andere omschreven hoe u uw SunnyTent 
steviger maakt. De draaiharingen die in die installatie-instructie worden genoemd, dient u te vervangen door 
de twee nog resterende metalen harde-ondergrond-draaiharingen. Deze dienen op dezelfde wijze bevestigd te 
worden als genoemd bij 2B.

E. Aanvullende punten van aandacht!
a. Voor alle harde ondergrondsoorten geldt het volgende: Door de wind gaat de SunnyTent enigszins op en neer. 
 Omdat een verharde ondergrond altijd ietwat ruw is, kan hierdoor, bij enigszins een oneffen ondergrond, de 
 onderrand van de tent langzaamaan slijten (omdat deze over de grond schuurt). Om deze onderrand te 
 beschermen zijn er verschillende opties (niet meegeleverd):
 • Snij een stugge dunne tuinslang in zijn geheel over de lengte open en ‘klik’ deze om de onderrand van de  
   SunnyTent vast. Dit is de meest simpele, mooie en schone oplossing.
 • Als alternatief voor de tuinslang kan gekozen worden voor schuimrubber buisisolatiemateriaal (zoals ter 
  isolatie om verwarmingsbuizen wordt gebruikt). Klein nadeel hiervan is dat dit materiaal water en vuil  
   absorbeert, wat bij gebruik van een tuinslang niet het geval is.
 • Een derde optie: Leg kunstgras(tapijt), een dik zeil of andere zachte stof tussen het ruwe vloeroppervlak 
  en de onderrand van de SunnyTent (bijvoorbeeld uitloop van hetgeen onder het zwembad wordt gelegd).
b. Zie onze website (www.sunnytent.com) voor aanvullende instructies, richtlijnen en punten van aandacht, 
 voor het installeren van uw SunnyTent op een harde ondergrond. Met name als u van plan bent de Sunny-
 Tent te plaatsen op een harde ondergrond bestaande uit stenen/tegels die niet helemaal vast liggen.


