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Penmaat opmeten
De penmaat is de exacte lengte tussen de middelste (A) en de buitenste pin (B) van de petluifel.
Bij het kiezen van een voortentluifel kiest u de doeklengte die het best met door u gemeten maat overeenkomt.
Dakluifel aanpassen voor gebruik aan een voortent
Dakluifels kunnen alleen aan een voortent worden geplaatst als deze een petluifel heeft met rechtopstaande pinnen. Meet de penmaat en houdt rekening met een overlapping voor eventuele zijwanden.
Als de dakluifel ook aan de caravan gebruikt gaat worden houdt er dan rekening mee dat doeklengte aan de
krappe kant kan zijn. De penmaat is in dit geval immers bepalend en niet de omloopmaat.
De zeilringen worden pas ter plaatse in de dakluifel geslagen, wanneer de voortent is afgespannen.
De eerste ring wordt in het midden (A) in het doek geslagen. Hang de dakluifel over de middelste pen, span de
luifel strak en recht naar buiten en teken de exacte plaats voor de buitenste ringen (B) af. Sla de buitenste ringen
in het doek. Sla de ringen altijd in de verstevigingstukken om uitscheuren te voorkomen.
Vervolgens de dakluifel weer op de pennen leggen en afspannen.
Bij grote maten is het verstandig een stormband over de aansluiting van dakluifel en voortent te spannen en
eventueel veer- of spanstokken te gebruiken.
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