
wow ... wat een prachtige tent!
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De pluspunten op een rij:

4  SLUit aan BiJ De aLLernieUwSte KaMpeertrenDS
4  inVeStering Die LangDUrig renDeert
4  geMaaKt Van De MeeSt hoogwaarDige MateriaLen
4  een VaKantieKeUZe Die teVreDen gaSten opLeVert
4  DoeKDeLen VerVangen ZonDer VoLLeDige DeMontage tent
4  UnieK en onDerScheiDenD DeSign
4  eUropeSe proDUctie/aBSoLUte topKwaLiteit

De Qi-safaritent heeft klasse! Hij combineert gedegen kwaliteit 
met een eigentijdse uitstraling. Maar Qi-tents biedt meer dan een 
stijlvolle safaritent: een onbezorgde exploitatie vinden wij net zo 
belangrijk. Wij denken dan ook graag met u mee.

Qi-SaFari tent
Ervaring die u terugziet in deze Qi-safari: in het unieke design, de solide 
constructie, de topkwaliteit materialen en de modulaire opbouw. Daar-
naast sluit de tent naadloos aan bij de hoge kampeerverwachtingen van 
de hedendaagse gast.



het FraMe
De basis van de Qi-safaritent wordt gevormd door een robuust frame 
van staal dat in zijn totaliteit is gegalvaniseerd. Hierdoor is het bestand 
tegen Europese weersinvloeden. Door de unieke constructie is het frame 
zelfdragend en blijft het ook zonder tentdoek staan. Het dak is voorzien 
van dakspanten om de 90 cm. Dankzij het bijzondere spansysteem in 
het dak kan het dakdoek uitzonderlijk strak worden gespannen. Daar 
waar bij andere safaritenten het geklapper van het doek gasten uit hun 
slaap houdt, is het dakdoek van deze tent zo strak, dat de geluidsoverlast 
tot een minimum wordt beperkt. Het strakgespannen dak heeft nóg een 
groot voordeel: vuil hecht minder makkelijk en regenwater wordt sneller 
afgevoerd: daardoor is er minder kans is op lekkage en aanslag. 

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-safaritent 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.

Het dakdoek met een temperatuurbestendigheid van -30ºC/+70ºC staat 
aan alle weersinvloeden bloot. Hierdoor heeft het dak een wat kortere 
levensduur dan de overige onderdelen. De omstandigheden op de stand-
plaats 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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