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De pluspunten op een rij:

4  Modulaire samenstelling 
4  Buitengewoon luxe uitstraling
4  Lange levensduur 
4  Doekdelen vervangen zonder demontage tent
4  uniek en onderscheidend design
4  europese productie/absolute topkwaliteit
4  optioneel: bijpassende badkamerunit

Qi-tents presenteert met trots de Qi-lodge! Een tent van topkwa-
liteit die het resultaat is van uitgebreid onderzoek en jarenlange 
inspanning. Qi-tents heeft 20 jaar ervaring in de verhuur van ten-
ten en onderzocht de wensen van gasten en campings en alle 
logistieke ervaringen. Zo vonden we de verhuurtent opnieuw uit: 
de Qi-lodge is een feit!

Qi-LoDge tent
De uitwisselbare zijpanelen van de Qi-lodge zijn uniek. U stelt zelf de 
tent samen en dat biedt veel voordelen. Een keukenuitbouw direct na 
het frontpaneel, een raam in de slaapcabine of juist niet, het is aan u. En 
het belangrijkste: u kunt optimaal tegemoet komen aan de wensen van 
uw gasten. Bij grotere aantallen is het bovendien mogelijk met meer of 
minder panelen te werken. 



grote LuifeL
Of uw camping nu op een zonovergoten locatie is gevestigd of in een 
streek met wisselvalliger weer, het maakt niet uit: de grote luifel van maar 
liefst 2 meter maakt de vakantie bij ieder weertype tot een buitenfeestje. 

hoogwaarDig tentDoek
Zon, vuil, regen, wind - een tentdoek is altijd blootgesteld aan de elemen-
ten. Als ondernemer wilt u verkleuring, voortijdige slijtage en een havelo-
ze uitstraling van uw verhuurtenten uiteraard tot een minimum beperken. 
Goed nieuws: dankzij de overstekende dakconstructie zijn de wanden 
van de Qi-lodge veel beter beschermd dan bij een reguliere verhuurtent. 
Maar we bieden nog meer.

Het doek van de panelen:
 Is vuilwerend en indien nodig eenvoudig te reinigen
 Heeft een hoge scheurweerstand
 Heeft een hoge kleurechtheid

Mocht er bij het gebruik toch iets beschadigen, dan zijn de panelen een-
voudig te vervangen of te repareren, zonder demontage van de tent.

uniek Dak en gronDzeiL
De zijkanten van de tent worden overspannen door één dak. De maat van 
het dak wordt logischerwijs bepaald door het gekozen aantal ribben. Voor 
het grondzeil geldt hetzelfde. Het dakdoek met een temperatuurbesten-
digheid van -30ºC/+70ºC staat aan alle weersinvloeden bloot. Hierdoor 
heeft het dak een wat kortere levensduur dan de overige onderdelen. De 
omstandigheden op de standplaats hebben hier uiteraard veel invloed op. 
Desondanks is het dak met een lichtechtheid van 7-8 en een brandgedrag 
van minder dan 100 mm per minuut kwalitatief zeer hoogwaardig.

Qi-tents weet waar u over praat
Met 20 jaar ervaring in de verhuur van tenten weten de medewerkers van 
Qi-tents precies waar u het over heeft. En dat praat wel zo makkelijk. Wij 
denken als klant, maar ook als ondernemer.  Qi-tents is een bedrijf waar 
korte lijnen, betrokkenheid en hart voor de producten en diensten hoog 
in het vaandel staan. Wat u van ons kunt verwachten? Een groot netwerk, 
jarenlange ervaring in het veld, duurzame producten van topkwaliteit en 
een uitstekende service. Wij denken mee en werken samen!

eigenschappen.
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luifel - 120 cm diep
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Oversteek dak - 40 cm  (vervalt bij luifel)

Oversteek dak - 40 cm


