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GEBRUIKSAANWIJZING COMBI LUIFEL 
 

ETCT0011 Combi Sunroof 
 
Deze combi luifel is geschikt zowel voor aan uw caravan of als extra luifel voor aan de 
voortent. 
 

 
 
 
Om de juiste maat te bepalen meet u het volgende op: 
  
Voor aan de caravan kunt u de omloopmaat (size A) van uw caravan gebruiken. 
 

 
Voor bevestiging aan de voortent is het belangrijk om de “gootmaat” van uw voortent te 
meten. (size B)   

 
Verschillende diepte leverbaar 
 
Naast de juiste maat kunt u tevens kiezen voor een luifel van 200 of 240cm diep.  
 
De 240 luifel heeft naast de standaard 7mm pees een extra 6mm pees. Met deze 6mm pees 
kunt u, zonder boren maar dmv een peesblokje extra nok-stokken bevestigen en vervolgens  
kunt u een volledig U frame maken. Hiermee kunt u de luifel strak opspannen en staat de 
luifel veel stabieler.  
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MAATTABEL 
 
Maat gootmaat omloopmaat 
04      144-155cm   675-700cm   
05      156-168cm    700-725cm 
06   169-180cm     725-750cm 
07       181-193cm     750-775cm 
08          194-205cm     775-800cm 
09         206-218cm     800-825cm 
10       219-230cm      825-850cm 
11         231-243cm     850-875cm 
12       244-255cm    875-900cm 
13         256-268cm   900-925cm 
14         269-280cm    925-950cm 
15      281-293cm     950-975cm 
16         294-307cm      975-1000cm  
17        308-321cm     1000-1025cm 
 
 
 
Hoe bevestig ik de luifel aan de voortent? 
 
Om de luifel aan de voortent te bevestiging moeten er ringen geplaatst worden voor de 
tentstokken. De ringen (meegeleverd) worden op de speciaal met pvc versterkte stukken op 
de luifel bevestigd. Het zijn zg sla-ringen, bestaande uit 2 losse delen die door er op te slaan 
in elkaar gaan.  
 
 

 
 
 
1) Bepaal het midden van de luifel. Door de luifel dubbel te vouwen is het midden makkelijk 
te vinden. Markeer deze plek. 
2) Maak voorzichtig een klein gaatje in het doek ook door de pvc versterking, bijv. met een 
gatenmaker van een riem. Plaats de ring aan de boven en een deel aan de onderkant van 
het luifeldoek. Als de ringen op elkaar zitten druk deze met de hand vast en vervolgens met 
de hamer vastslaan (een klap is veelal voldoende om de ring te bevestigen). Controleer of de 
ring goed vast zit, zoniet geef er dan nog een klap op. 
3) Plaats de luifel met de ring over de middelste stok en leg de luifel over de voortent naar 
elke zijkant uit. 
4) Trek het doek aan zodat het mooi strak op het dak ligt en bepaal de positie van de ring. 
Teken dit af en bevestig de ring zoals hierboven omschreven. Doe dit ook aan de andere 
kant. 
5) De luifel is nu klaar voor gebruik. Plaats nu de luifel met de ringen over de tentstokken 
heen en plaatst de frame stokken aan de voorkant van de luifel. Afspannen en klaar.  
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Optioneel zijwanden (ETCT0024) 
Voor de Combi luifel zijn ook zijwanden leverbaar. In 200 en 240cm breed omdat de luifel 
ook leverbaar is in 200 of 240cm diepte. De zijwanden zijn met of zonder venster 
verkrijgbaar (links en rechts zijn gelijk). 
 
 
 

 
 
 
 
 
Optioneel luifel frame set (ETSP0515) 
Een frame set voor de luifels is los leverbaar. Deze bestaat uit: 2 verstelbare stalen 
tentstokken van Ø 22mm 140/200cm en 1 center stok van 170x250cm.. Incl. scheerlijnen,  
haringen en opbergtas. 
 
 
 

 
  
 
  
 
   
 


