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 Fijn dat u gekozen hebt voor het 
presentatiepakket van EVGG. Met 
verschillende onderdelen kunt u 
presentaties maken in meerdere 
varianten. De meeste onderdelen 
zitten verpakt in een handige roltas. 

   

 

 Bij de tas hoort een foedraal, waar de 
lange onderdelen van de beachflag in 
zitten. 

   

 

 Daarnaast is er een grondanker voor 
de beachflag beschikbaar. Die is vrij 
zwaar. Om de kwetsbare onderdelen 
niet te beschadigen wordt dit 
onderdeel NIET standaard 
meegeleverd. Bestelt u het bij 
wanneer u het toch wilt gebruiken! 
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 De inhoud van de tas ziet er uit zoals 
op deze afbeelding. Handig! Zo kunt 
het na gebruik ook weer inpakken. 

   

 

 Alles wat in de tas zit: 

• Parasolvoet met drie losse 
onderdelen 

• 4 baleinen voor de banner 

• De staander van de banner 

• De voet van de beachflag 

• Per thema drie themadoeken 
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 Eerst zetten we de parasolvoet in 
elkaar. We draaien beide wartels eraf 
en steken de houder in de voet. 

   

 

 Aan de onderkant zetten we hem vast 
met de grote wartel. 

   

 

 De kleine wartel schuiven we eerst 
over de stok (rechterhand op de foto) 
en daarna steken we de staander in de 
voet. 
 
VOORZICHTIG! Dit is een kwetsbaar 
onderdeel! 
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 Vervolgens draaien we de wartel aan. 

 

 En we vullen de voet met ongeveer 10 
liter water. 

   

 

 De staander is uittrekbaar door de 
witte knop in te drukken. We zetten 
hem in een hoge stand. 
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 En we steken de vier baleinen in de 
daarvoor bestemde gaten. 
 
Let op! De onderste baleinen zitten op 
deze foto niet goed! Die moeten 50 
cm naar beneden! 

   

 

 En vervolgens kunnen we het 
bannerdoek inspannen. Die staat! 

   

 

 De beachflag heeft een kruisvoet en 
een mast die uit drie delen bestaat. 
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 Eerst zetten we de kruisvoet neer 

   

 

 De mast staat op deze wijze in elkaar. 

   

 

 Maar de bovenste twee delen laten 
we er nog af en die schuiven we in het 
bijbehorende doek.  
 
Let op! Kwetsbaar! Zorg ervoor dat de 
mast zover mogelijk in het doek wordt 
gestoken. 
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 Door de stokken nu in elkaar te steken 
buigt de mast vanzelf door. Met de 
haak zetten we het doek vast aan de 
mast. 
 
 
Zo, die staat ook! 

   

 

 Dit hebben we nu al gebouwd… 

   

 

 …en daar kunnen we al een aardige 
presentatie mee maken. Bijvoorbeeld 
door er een statafel (niet 
meegeleverd) bij te zetten. 
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 We hebben nu nog één onderdeel 
over: het spandoek. 

   

 

 Dat spannen we op een hek of aan 
een marktkraam. Met de beachflag 
en/of de banner en/of de statafel 
maken we het compleet! 

 

 

Vriendelijk verzoek: 

 

• Wilt u na gebruik alle onderdelen zorgvuldig controleren op 

beschadiging? Als er iets stuk gaat: meldt het alstublieft, zodat de 

volgende gebruiker daar geen hinder van heeft. 

 

• Wilt u zorgen dat de doeken goed droog zijn voor ze in de tas gaan? 

 

• Wilt u de tas weer netjes inpakken, zodat hij klaar is voor volgend 

gebruik? 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 


