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Ritsen voor vervangen 
interne luchtkamer 

Inflate / Deflate 
ventiel gesloten

Inflate ventiel 
geopend

Deflate ventiel  
geopend

Bevestigingslussen voor 
promotie materiaal

QuinQ Cross introductie
QuinQ Cross benamingen

Inflate / Deflate ventiel

Binnenkant bovenin

Clips voor bevestiging 
LED verlichting

Dak

Frame

Ritsen voor vervangen 
interne luchtkamer 

Bevestigingspunten 
voor interne luchtkamer

Overdruk ventiel

Inflate / Deflate ventiel

Tunnel voor snoer 
LED verlichting

Bevestigingslussen voor 
promotie materiaal

Scheerlijnen

Ringen voor 
bevestiging haringen

Clips voor bevestiging 
ballastzakken

Doorverbinder 
luchtkamers



QuinQ Cross pakket en accessoires
Pakket Basis tent

Accessoires

Pakket Complete tent

Opblaasbaar frame met Dak 
en Scheerlijnen (4x)

Electrische pomp 
220v

LED verlichtingZijpanelen, 
zijpanelen met raam, 
zijpanelen met deur

Luifels BallastzakkenHaring setCrossOver 
verbindingspanelen

Opblaasbaar frame met Dak 
en Scheerlijnen (4x)

Reparatieset Reparatieset

Handpomp Handpomp

Zijpaneel met deur (1x)

Zijpaneel (3x)

Tas Tas



• Modulaire constructie: QuinQ Cross tenten zijn er in 
verschillende vomen (met drie, vier of vijf poten) en 
maten; M, L en XL. Door de modulaire constructie 
kunnen de poten van de Cross tenten in alle vormen 
binnen dezelfde maat worden gebruikt. Ook kunnen 
de poten van een Cross tent gemakkelijk worden 
vervangen.

• Uitbreidbaar en customizable: door de modulaire 
constructie zijn QuinQ Cross tenten gemakkelijk uit te 
breiden met zijwanden, luifels en CrossOver verbind-
ingspanelen Bovendien kunt u de Cross tenten met 
uw persoonlijke print volledig laten customizen; zowel 
dak, zijwanden als luifels. 

• Quick installation: de QuinQ tenten zijn snel en op elk 
terrein gemakkelijk op te zetten. Via het single infla-
tion systeem hoeft de pomp op slechts één ventiel te 
worden aangesloten om de tent op te blazen.

• Water resistant: de tenten van QuinQ kunnen ook in 
natte omstandigheden gebruikt worden. De tenten zijn 
waterdicht. 

• UV Resistant: door toepassing van hoogwaardige 
materialen met bescherming tegen UV straling blijft 
het tentdoek ook bij outdoor gebruik lang kleurecht en 
heeft het een lange levensduur. 

• Wind Stable: QuinQ tenten zijn uitermate stabiel en 
houden ook in winderige omstandigheden, mits goed 
gezekerd, uitstekend hun vorm. 

• Fire retardant: QuinQ tenten zijn gemaakt van vlamver-
tragende materialen. 

• All Terrain: De QuinQ tent kan op ieder terrein en op 
elke locatie worden geplaatst. Stroom is niet nodig 
voor het opblazen en op spanning houden van de tent. 

Features van QuinQ tenten



Maatvoering QuinQ Cross

buitenmaat poten B

oppervlakte

hoogte H

entree hoogte E

gewicht

X3

M

5,50 m

13 m²

2,81 m

2,09 m

11 kg

L

7,35 m

23 m²

3,75 m

2,79 m

20 kg

XL

9,20 m

37 m²

4,68 m

3,48 m

32 kg

X4

M

4,50 m

20 m²

2,81 m

2,09 m

14 kg

L

6,00 m

36 m²

3,75 m

2,79 m

24 kg

XL

7,50 m

56 m²

4,68 m

3,48 m

38 kg

X5

M

3,75 m

24 m²

2,81 m

2,09 m

17 kg

L

5,00 m

43 m²

3,75 m

2,79 m

31 kg

XL

6,25 m

67 m²

4,68 m

3,48 m

48 kg

B

E

H

B

E

H

B

E

H



QuinQ Design aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van oneigenlijk gebruik van QuinQ producten. 

Veiligheidsinstructies
• Let bij het uitleggen of oprollen van de tent op scher-

pe objecten. Deze kunnen de tent beschadigen of het 
frame lek maken. 

• Bij outdoor gebruik moet de tent worden gezekerd 
zodat deze in winderige omstandigheden blijft staan. 
Dit kan door ballastzakken aan te brengen, de scheer-
lijnen vast te zetten of de tent te zekeren met harin-
gen. Bij windkracht boven de 6 beaufort (27 knopen / 
50 km per uur) wordt geadviseerd de tent niet op te 
zetten.

 Let op! Open nooit de ritsen in het frame (om lucht-
kamers te vervangen) als de tent is opgeblazen! De 
luchtkamer raakt dan onherstelbaar beschadigd. Let 
op dat de ritsen niet worden geopend en de beves-
tigingen voor de luchtkamers niet worden losgemaakt, 
behalve als dit echt nodig is; bijvoorbeeld voor het 
vervangen van een luchtkamer.

• Het doek van QuinQ tenten is waterafstotend, en de 
tent is dusdanig ontworpen dat er geen water in de 
tent komt bij regen, echter is dit geen garantie dat 
producten binnen de tent droog blijven. Let hierop bij 
het plaatsen van items binnenin de tent.

• Zet de tent nooit in de buurt van een open vuur en 
plaats geen verwarmingselementen in de tent.  Open 
vuur in de tent is verboden.



QuinQ Design aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van oneigenlijk gebruik van QuinQ producten. 

Verzorging en onderhoud
• Droog opbergen. Berg de tent nooit op wanneer deze 

nog nat of vochtig is. Het beste kan de tent droog 
worden opgeborgen en bewaard in temperaturen 
tussen 0 en 30°C.

 Veilig opbergen. Bewaar de tent en accessoires in de 
daarvoor bestemde tassen. Vervoer de tent of losse 
doeken nooit zonder tas.

• Zorgvuldig schoonmaken. Veel tentonderdelen bevat-
ten brandvertragend materiaal en/of een waterdichte 
coating. Wees daarom extra voorzichtig met schoon-
maken van de tent. Vuil of andere substantie met 
scherpe randen kan het tentdoek beschadigen. Grof, 
droog vuil kan het best worden verwijderd met een 
zachte borstel of een natte doek. 

 Tentframe, dak en overig toebehoren dienen uitslui-
tend met normaal, koud of lauwwarm, water te worden 
schoongemaakt. Wees extra voorzichtig met bedrukte 
oppervlaktes. 



Opzetten van de tent
Tent uitpakken en opblazen

Haal de tent uit de tas en leg deze 
neer.
Vouw de poten van het tent frame uit 
in elke richting. Zorg ervoor dat het 
dak van de tent zich aan de boven-
kant bevindt.

Controleer dat de inflate/deflate 
ventielen op iedere poot gesloten 
zijn alvorens de tent op te blazen.
Open de overdruk ventielen door de 
rode dop los te halen.
Open één van de inflate/deflate ven-
tielen en sluit de pomp aan.  
Voor een nog snellere installatie kan 
elke poot afzonderlijk worden opge-
blazen.

Blaas de tent op, deze neemt van-
zelf zijn vorm aan. Door het midden 
van de onderkant van de tent wat te 
ondersteunen krijgt de tent snel zijn 
vorm.
Wanneer de tent staat en deze 
voldoende is opgeblazen, koppel de 
pomp af en sluit het inflate ventiel en 
alle overduk ventielen.

1x 4x

3x



Verankeren van de tent
Haringen aan de poten ScheerlijnenBallastzakken

min. 100cm

min. 100cm
min. 100cm

Plaats de met zand gevulde ballast- 
zak op de grond, waarbij de rits aan 
de bovenkant zit. Bevestig vervol-
gens de ballastzak aan één van de 
poten van de tent door het clipsys-
teem onderaan de poot te verbinden 
met de clips aan de ballastzak. 

Als de wind wat harder wordt is het 
aanbevolen om de tent met scheer- 
lijnen te verankeren. Deze lijnen 
zitten reeds bevestigd aan iedere 
poot. Trek de lijn strak naar de grond 
ongeveer minimaal 1 meter van de 
poot af. Bevestig de lijn dmv harin-
gen aan de grond.  

Zowel aan de onderkant van iedere 
poot als in de zijwanden zijn ringen 
bevestigd. Door deze ringen kan 
een haring worden aangebracht. Let 
hierbij op dat er geen scherpe delen 
boven de grond blijven uitsteken. 



Zijpanelen
Plaatsen van zijpanelen Verankeren van zijpanelen

Plaats de zijpanelen bij de juiste 
openingen van de tent op de grond. 
Er zijn dichte panelen, panelen met 
een deur (opening in het midden) en 
panelen met een raam.
Let erop dat de juiste kant naar bin-
nen wijst.

Bevestig de zijpanelen aan de tent 
door de panelen aan de tent te 
ritsen. 

Bij sterkere wind moeten de zijpan-
elen verankerd worden. Dit gebeurt 
ofwel door haringen in de ogen 
onderaan de zijpanelen of door lang-
werpige ballastzakken te bevestigen 
aan de clips onderaan de zijpanelen. 
(haringen en ballastzakken worden 
niet standaard meegeleverd)



Luifels
Plaatsen van luifels

Plaats de luifel bij de juiste opening 
van de tent op de grond. Bevestig de 
luifel aan de tent door de luifel aan 
de tent te ritsen. 

Blaas de tube aan de rand van de lui-
fel op. Volg hierbij dezelfde stappen 
als bij het opblazen van het frame.

Plaats de drie stokken (één lange, 
twee korte) in de daarvoor bestemde 
‘tunnels’ zodat het dek van de luifel 
op spanning wordt gehouden. 



CrossOver verbindingspanelen
Plaatsen van verbindingspanelen

Plaats het CrossOver paneel bij de 
openingen van de eerste tent.
Bevestig het CrossOver paneel aan 
de tent door het paneel aan de tent 
te ritsen. 

Plaats de tweede tent dichtbij de 
eerste tent en rits het Crossover 
paneel vast. 

Zet de tweede tent op de juiste plek 
zodat het paneel mooi strak staat.



LED verlichting
Plaatsen van stroomsnoer Bevestigen van de LED verlichting

Eén van de poten van het frame 
heeft een tunnel, waardoor een 
stroomkabel kan worden getrokken. 
Dit moet gedaan worden als de tent 
NIET is opgeblazen. Bevestig het 
uiteinde van de stroomkabel aan 
het touw en trek het snoer door de 
tunnel. Dit snoer hoeft na gebruik 
van de tent niet elke keer te worden 
verwijderd. Let op! Indien u dit snoer 
wel verwijdert, zorg er dan voor dat 
het touw tegelijkertijd weer door de 
tunnel wordt getrokken!

Sluit de stekker van de LED verlicht-
ing aan op de stroomkabel. De ver- 
lichting kan nu ingeschakeld worden.

Bevestig de LED verlichting aan de 
opgeblazen tent door middel van de 
vier clips aan de poten bovenin de 
tent.



Neerhalen en opbergen van de tent
Neerhalen en opbergen

Verwijder de eventuele LED verlicht-
ing, zijpanelen, luifels en Crossover 
Panelen. Verwijder de ballastzakken 
en/of haringen en maak de scheer- 
lijnen los. Vouw de zijwanden of 
luifels op en plaats deze net als de 
andere accessoires in de daarvoor 
bestemde tassen. 

Draai op iedere poot de deflate valve 
los. De tent zal nu leeglopen en lang-
zaam op de grond zakken. 
Leg alle poten bij elkaar in dezelf-
de richting en rol de tent nu vanaf 
het dak op naar het uiteinde van de 
poten. Dit zorgt ervoor dat alle lucht 
uit de poten is. 

Leg hierna de tent terug in de 
uitgevouwen positie. Vouw nu de 
poten 1 voor 1 naar het midden van 
het dak en herhaal dit totdat het een 
handzaam pakket is dat kan worden 
opgeborgen in de tas.

4x



Garantie
GENERAL WARRANTY POLICY QUINQ DESIGN PRODUCTS
QuinQ Design BV warrants QuinQ products to be free of major 
defects in material or workmanship to the original purchaser, 
for a period of six (6) months from the dates of purchase. This 
warrant is subject to the following limitations:

The warranty is valid only when the product is used for its des-
ignated purposes and when handling the product, i.e. setting 
up, anchoring, taking down and storing, is done according to 
the instructions given in the user manual. The warranty does 
not cover products used in rental operations.

QuinQ Design BV will make the final warranty determination, 
which may require inspection and/or photos of the equipment, 
which clearly show the defect(s).  If necessary, this information 
must be sent to the QuinQ distributor in your country, postage 
prepaid.

If a product is deemed to be defective by QuinQ Design BV, 
the warranty covers the repair or replacement of the defective 
product only. QuinQ Design BV will not be responsible for any 
costs, losses, or damages incurred as a result of loss of use of 
this product.  This warranty does not cover damage caused by 
misuse, abuse, neglect or normal wear and tear including, but 
not limited to, damage due to excessive sun exposure, dam-
age caused by improper handling and storage, and damage 
caused by anything other than defects in material and work-
manship.

This warranty is voided if any unauthorized repair, change or 
modification has been made to any part of the equipment.

The warranty for any repaired or replaced equipment is good 
from the date of the original purchase only.

The original purchase receipt must accompany all warranty 
claims.  The name of the reseller and date of purchase must 
be clear and legible.

There are no warranties, which extend beyond the warranty 
specified herein.

Warranty Claims
Warranty Claims must be processed and be issued a return 
authorization prior to shipping to QuinQ Design BV.  Please call 
or write for claims processing to the national QuinQ distributor 
or:

QuinQ Design BV
Scheepmakersstraat 87
2515 VB Den Haag
The Netherlands

E-mail:  info@QuinQDesign.com
Website: www.QuinQDesign.com



Quinq Design BV 

Scheepmakersstraat 87 

2515 VB Den Haag, NL 

www.quinqdesign.com

info@quinqdesign.com

+31 (0)6 450 888 06


