
 

Handleiding gebruik nieuw stokkensysteem SunnyTent  
 

U heeft een SunnyTent ontvangen, voorzien van ons nieuwste stokkensysteem. Deze stokken wijken af 

van de stokken die in de installatievideo worden getoond. Lees daarom navolgende toelichting / 

handleiding. 

Tot voor kort werden onze tenten geleverd met stokkensets met metalen connectors (hulsjes). Om onze 

SunnyTent nog sterker te maken, zijn we overgegaan op kunststof connectors. Daarnaast hebben wij een 

nieuwe stokkenproducent (uit Duitsland), die ons nog sterkere stokken levert. Al met al een flinke 

vooruitgang dus. 

• Iedere SunnyTent heeft 7 tot 10 stokkenSETS, elk bestaande uit 9 tot 13 stokDELEN. 

• Deze stokDELEN worden met elkaar verbonden met kunststof connectors. Hiervoor worden de 

meegeleverde korte connectors gebruikt (ca. 7 cm. lang).  

• Op beide uiteinden van de stokkenSET (dus aan het eerste en laatste stokDEEL) wordt een lange kunststof 

connector geplaatst (ca. 14 cm lang). Verderop wordt uitgelegd hoe dit te doen. 

A. In uw SunnyTent-doos treft u aan: 
Onderdelen Rond maat M Rond maat L Rond maat XL Ovaal maat M Ovaal maat L 

stokDELEN 7 x 9 7 x 11 8 x 13 10 x 9 10 x 11 

Korte 
connectors 

56 70 96 80 100 

Lange 
connectors 

14 14 16 20 20 

 

B. Werkwijze 
a. Gebruik de installatievideo voor de juiste SunnyTent, te vinden op onze website. Kijk deze eerst 

helemaal af, alvorens u aan de installatie van uw SunnyTent begint. Tijdens de installatie bekijkt u de 

video stapsgewijs opnieuw.  

b. Daar waar in de video de stokkensets in de tent worden geschoven gaat u (iets) anders te werk.  

In elke stokkentunnel dient één stokkenSET geschoven te worden, bestaande uit 9 (maat M), 11 (maat 

L) of 13 (maat XL) stokDELEN. U zet de stokkenSET niet eerst in elkaar, maar gaat als volgt te werk: 

1. Plaats 1 lange connector op een stokDEEL. Deze lange connector heeft binnenin een 

versmalling. Deze versmalling zit niet in het midden, maar op ca. 4 cm van het ene uiteinde en 

op ca. 10 cm van het andere uiteinde van de connector. Duw het stokdeel in het korte 

gedeelte (zodat het lange gedeelte ongevuld blijft; dat dient later op de scharnierankers 

geplaatst te worden). Duw totdat u voelt dat het stokdeel in de connector klemt.  

2. Schuif vervolgens dit stokdeel in de stokkentunnel van de tent, met de zojuist bevestigde 

connector voorop. Schuif het stokdeel niet te ver in de tunnel, eerst dient u namelijk het 

volgende stokdeel hieraan vast te maken. 

3. Bevestig hiertoe een korte connector aan het volgende stokdeel (wederom totdat u voelt dat het 

stokdeel in de connector klemt).  

4. Maak dit tweede stokdeel daarna vast aan het eerste stokdeel, met de zojuist bevestigde korte 

connector.  

5. Schuif het geheel van (nu 2) stokdelen verder in de stokkentunnel van uw SunnyTent.  



6. Herhaal stappen 3 tot en met 5, totdat u 9 (maat M), 11 (maat L) of 13 (maat XL) stokdelen aan 

elkaar heeft gemaakt en in de stokkentunnel heeft geschoven.  

7. Aan het uiteinde van het laatste stokdeel bevestigt u een lange connector. Ook deze lange 

connector heeft binnenin een versmalling. Deze versmalling zit niet in het midden, maar op ca. 4 

cm van het ene uiteinde en op ca. 10 cm van het andere uiteinde van de connector. Duw het 

stokdeel in het korte gedeelte.  

8. Plaats op deze wijze alle stokkensets in de tenttunnels van uw SunnyTent.  

Let op: Nóóit aan de stokken trekken! Dit om te voorkomen dat u de stokDELEN uit de 

connectors trekt.  

 

Illustratie opbouw stokkenset M en L 


