
Controleer voor gebruik of het frame correct is gemonteerd en 
of alle schroeven goed vastzitten. 
Kinderen mogen het frame alleen gebruiken onder toezicht 
van een volwassene. 
Overschrijd nooit het laadvermogen van het frame. Let ook op 
de toegestane belasting van de hangmat zelf (canvas)! 
In het geval van een niet-gegalvaniseerd frame, wordt 
aanbevolen om deze op te slaan op een plaats zonder 
negatieve invloed van atmosferische factoren (regen, sneeuw, 
wind). 
Tijdens harde wind moet de hangmat (materiaal) onmiddellijk 
uit het frame worden verwijderd, omdat het risico op een "zeil" 
-effect bestaat. Het frame kan in dit geval kantelen en 
beschadigd raken of andere schade veroorzaken. 
 

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van 
onjuist gebruik. 
 
De garantie dekt geen mechanische schade veroorzaakt door 
onjuist gebruik. 

 

 

 

Montage-instructies voor de 

hangmatstandaard 

 

Model: Indela, Grande, 
Tytan, Prime  

 
 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                

De set bevat: 

• 4x korte bout (langer voor Tytan, Prime (figuur nr. 1) 

• 4x lange bout (figuur 2) 

• x ronde sluitring  

• x moer 

• x haak 

• 4x plastic afdekdop 

• 2x rubberen plaatje (Grande, Tytan, Prime) 

 

MONTAGE 

Voor de montage is een steeksleutel/ringsleutel vereist. 

13 mm (model INDELA) of 17 mm (model GRANDE en TYTAN). 

1. We raden aan om de elementen samen te voegen nadat ze op 

bijvoorbeeld gras zijn geplaatst ivm schade door een harde ondergrond. 

Het samenstel begint (volgens figuur 1) door de poten van het frame op 

de grond te leggen en de middelste profielen daarop te plaatsen. Om de 

elementen te verbinden, gebruiken we 4 kortere bouten, 4 moeren en 8 

ringen. (indien van toepassing, het rubberen plaatje toevoegen tussen 

de frame delen). 

We raden aan dat u de bouten in deze fase niet stevig met de sleutel 

aandraait (dit vergemakkelijkt het monteren van de elementen in een 

later stadium). 

2. Installeer vervolgens de langste arm van het frame (figuur 2) en herhaal 

dezelfde handeling voor de andere kant. 
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3. Nu zetten we de haken vast waarmee de hangmat wordt opgehangen 

met behulp van de resterende ringen en bouten.  

4. In het geval van een niet-gegalvaniseerd frame wordt aanbevolen om 

deze op te slaan op een droge en vorstvrije plaats. 

5. Het frame moet, voordat deze voor de winter wordt opgeborgen, vrij 

van vocht worden gemaakt en beter zo neer te leggen (van hoog naar 

laag gekanteld) dat eventueel restanten van vocht er af cq uit kunnen 

lopen. Uiteraard is deze lig stand niet van toepassing wanneer u het 

frame gaat demonteren, maar ook hier geldt: maakt u de onderdelen 

wel even goed droog. (voorkomt vorstschade zoals barsten in de lak) 

 

Tot slot draaien we nu alle bouten en moeten goed vast mbv een 

steek/ringsleutel en plaatsten we de beschermdoppen. 

 


