
Welke maat SunnyTent voor mijn zwembad? 
 

Eerst even dit ….. 
 
Voor onderstaande maatbepaling geldt: 

 Zorg voor voldoende vrije ruimte voor de SunnyTent. De SunnyTent is namelijk groter dan het 
zwembad waarover de tent wordt geplaatst. Zorg er vervolgens voor dat je rondom de 
SunnyTent (aan de buitenzijde) minimaal 25 cm vrije loopruimte houdt. Bij de ronde 
SunnyTent aan de achterzijde minimaal 40 cm (omdat de folie zich daar opvouwt bij het 
openen van de tent). 

 Twijfel je of er genoeg ruimte rondom je zwembad is, neem dan contact met ons op. Als je ons 
hierbij enkele foto’s toestuurt, dan kunnen we je gericht helpen. 

 Er is uitgegaan van de buitenmaten (van buitenzijde tot buitenzijde van het zwembad). 
 Indien je zwembad op de bovenrand een horizontaal plankje (opzetrand) heeft, dan dien je dit 

plankje in de meting mee te nemen (buitenmaats). 
 Indien de maat van je zwembad niet in de tabel staat, hanteer dan een iets grotere 

zwembadmaat uit de tabel. Neem bij twijfel a.u.b. contact met ons op. 
 Let op eventueel uitstekende onderdelen / skimmers etc., die aan het zwembad bevestigd zijn. 

Als deze hoog aan het zwembad geplaatst zijn, zou het kunnen dat je een grotere maat 
SunnyTent nodig hebt, omdat deze uitstekende onderdelen het tentdoek flink kunnen 
beschadigen. Neem bij twijfel contact met ons op. 

 Bij vaste / ingebouwde zwembaden is vaak sprake van een vast trapje. Hier dient ook 
rekening mee gehouden te worden bij de maatbepaling. Neem bij twijfel contact met ons op. 
 

 Matentabel voor ronde zwembaden: 
 

Doorsnede in cm Hoogte in cm Best passende 
SunnyTent 

Opmerking 

Tot 350 Max. 130 Rond M  

351 – 366 Max. 122 Rond M 1 

366 132 Rond L  

396 84 Rond M  

367 tot 460 Max. 122 Rond L  

400 150 Rond L  

478 124 Rond L 1 

478 121 Rond XL  

488 122 Rond L 1 

490 tot 575 Max. 132 Rond XL  

569 135 Rond XL 1 

 
 

  



Opmerking 1 

Een rond zwembad 366 x 122 cm (doorsnede x hoogte) past onder de ronde SunnyTent maat M, 
maar dat is wel krap. Dit uit zich als volgt: als je de tent opent/sluit kán de folie enigszins 
opstroppen aan de achterzijde van het zwembad. Dit kan dan wel eenvoudig en snel met de hand 
verplaatst worden. Dit neemt niet weg dat de ronde SunnyTent maat M voor 366 x 122 cm te 
gebruiken is echter met genoemde restrictie. Ook is het mogelijk dat het tentdoek iets slijt op de 
plaatsen waar de tent het zwembadframe raakt. Dat zal waarschijnlijk wel meevallen. Overigens 
is het tentdoek van dikke sterke folie gemaakt. 
 
Dit alles geldt ook voor een rond zwembad 478 x 124 cm (doorsnede x hoogte) en 488 x 122 cm 
(doorsnede x hoogte), maar dan in combinatie met de ronde SunnyTent maat L. Tevens geldt dit 
voor een rond zwembad 569 x 135 cm (doorsnede x hoogte), maar dan in combinatie met de 
ronde SunnyTent maat XL. In deze gevallen geldt tevens dat het trapje waarschijnlijk uit het 
zwembad gehaald dient te worden, voordat je je SunnyTent kunt sluiten. 

 

Matentabel voor vierkante / rechthoekige / ovale zwembaden: 
 

Lengte in cm Breedte in cm Hoogte in cm Best passende 
SunnyTent 

Opmerking 

Max. 300 Max. 201 Max. 100 Rond M 2 

Max. 404  Max 285 Max. 100 Rond L, Ovaal M 2 

412 201 122 Rond L, Ovaal M 2 

427 427 107 Ovaal L  

440 306 125 Rond XL 2 

450 220 84 Rond L, Ovaal M 2 

460 285 100 Ovaal M  

480 325 132 Ovaal L  

488 244 107 
Rond XL, Ovaal 
M 

2, Ovaal M past 
krap 

488 366 122 Ovaal L 3 

490 360 122 Ovaal L  

500 300 120 Ovaal L 3 

510 306 125 Ovaal L  

516 396 125 Ovaal L  

549 274 132 Ovaal L  

549 305 107 Ovaal L  

549 366 122 Ovaal L 3 

566 306 125 Ovaal L 
Ovaal L past 
krap 

580 310 100 Ovaal L  

610 366 122 Ovaal L 
3, Ovaal L past 
krap 

 



 
Opmerking 2 

Deze ronde SunnyTent past over dit rechthoekig / ovaal zwembad, mits er aan de lange zijden 
van je zwembad voldoende ruimte is (geen schutting / haag etc.). Je zult namelijk ín de 
SunnyTent veel ruimte overhouden aan de lange zijden. Deze SunnyTent is immers rond. Bij 
twijfel, neem gerust contact met ons op. Als je ons hierbij wat foto’s stuurt, kunnen we je gericht 
helpen. 

Opmerking 3 

Een ovaal zwembad met deze afmetingen past. Een rechthoekig zwembad niet (er is ín de tent te 
weinig ruimte voor de hoeken van het zwembad). 

  



Welke maat SunnyTent voor mijn trampoline? 
 

Eerst even dit ….. 
 
Voor onderstaande maatbepaling geldt: 

 Zorg voor voldoende vrije ruimte voor de SunnyTent. De SunnyTent is namelijk groter dan 
de trampoline waarover de tent wordt geplaatst. Zorg er vervolgens voor dat je rondom de 
SunnyTent (aan de buitenzijde) minimaal 25 cm vrije loopruimte houdt. Bij de ronde 
SunnyTent aan de achterzijde minimaal 40 cm (omdat de folie zich daar opvouwt bij het 
openen van de tent). Twijfel je of er genoeg ruimte rondom je trampoline is, neem dan contact 
met ons op. Als je ons hierbij enkele foto’s toestuurt, dan kunnen we je gericht helpen. 

 Er is uitgegaan van de buitenmaten (van buitenzijde tot buitenzijde van de trampoline). 
 Zelfs in een gesloten SunnyTent kan gesprongen worden (let op: alleen bij koud weer, om 

oververhitting te voorkomen en zorg voor voldoende ventilatie!). De maat van de SunnyTent 
en de hoogte die de trampoline boven de grond uitsteekt bepalen de vrije springhoogte. Deze 
staat ook in onderstaande tabel. Natuurlijk kun je ook de SunnyTent helemaal openslaan, 
waardoor de maximale vrije springhoogte opgeheven wordt. 

 Let op: De SunnyTent is alleen te gebruiken bij ‘ingegraven’ (inground) trampolines. 
 Let op: de SunnyTent is géén veiligheidsnet waarmee voorkomen wordt dat iemand van een 

trampoline kan afvallen. De SunnyTent is slechts bedoeld om de trampoline (en de erop 
aanwezige personen en spullen) droog, schoon en aangenaam warm te houden! 

 Vaak steken ingegraven trampolines iets boven de grond uit (zodat tijdens het springen de 
lucht onder de trampoline goed weg kan, waardoor de trampoline goed veert). In 
onderstaande tabel is dit aangegeven met ‘hoogte’. Hierbij is een maximale hoogte van 50 cm 
gehanteerd (bij grotere hoogten spreken we niet meer van een ‘ingegraven trampoline’). 

 Onderstaande tabel geldt voor ronde trampolines. Heb je een vierkante, ovale of 
rechthoekige trampoline, neem dan even contact met ons op. Wij helpen je dan graag 
verder. 

 

Matentabel voor trampolines: 

Hoogte in cm Doorsnede in cm Best passende 
SunnyTent 

Vrije springhoogte 
in cm 

0 Maximaal 435 Rond M 220 

25 Maximaal 430 Rond M 195 

50 Maximaal 420 Rond M 170 

0 Maximaal 530 Rond L 270 

25 Maximaal 520 Rond L 245 

50 Maximaal 515 Rond L 220 

  



Welke maat SunnyTent voor mijn zandbak? 
 
Eerst even dit ….. 
 
Voor onderstaande maatbepaling geldt: 

 Zorg voor voldoende vrije ruimte voor de SunnyTent. De SunnyTent is namelijk groter dan 
de zandbak waarover de tent wordt geplaatst. Zorg er vervolgens voor dat je rondom de 
SunnyTent (aan de buitenzijde) minimaal 25 cm vrije loopruimte houdt. Bij de ronde 
SunnyTent aan de achterzijde minimaal 40 cm (omdat de folie zich daar opvouwt bij het 
openen van de tent). Twijfel je of er genoeg ruimte rondom je zandbak is, neem dan contact 
met ons op. Als je ons hierbij enkele foto’s toestuurt, dan kunnen we je gericht helpen. 

 Er is uitgegaan van de buitenmaten (van buitenzijde tot buitenzijde van de zandbak). 
 Zelfs in een gesloten SunnyTent kan gespeeld worden (let op: alleen bij koud weer, om 

oververhitting te voorkomen en zorg voor voldoende ventilatie!). 

 Vaak steken zandbakken iets boven de grond uit. In onderstaande tabel is dit aangegeven 
met ‘hoogte’. 

 Voor ronde zandbakken is de doorsnede van belang. Voor ovale en rechthoekige zandbakken 
de diagonaal. 

 Indien je twijfelt over de maat, neem dan contact met ons op. Wij helpen je dan graag verder. 

. 
Matentabel voor zandbakken: 
 

Hoogte in cm Doorsnede in cm Best passende SunnyTent 

0 Maximaal 430 Rond M 

25 Maximaal 430 Rond M 

50 Maximaal 420 Rond M 

75 Maximaal 400 Rond M 

0 Maximaal 530 Rond L 

25 Maximaal 530 Rond L 

50 Maximaal 520 Rond L 

75 Maximaal 510 Rond L 

 


