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Leg de liggers (4x) en     

hoekstukken (4x) op de grond.

Schuif de hoekstukken in de 

liggers (4x).

Borg de hoeken & liggers met de 

platte borgpennen (8x)

Leg de dak onderdelen op de grond. 

Dakliggers (4x) en draadspindel (1x)

Schuif de draadspindel in de 

dakliggers. 

Plaats de dakliggers in de      

hoekstukken (4x).

Leg het dakzeil over de dakliggers. Let op uitstekende draadspindel.  

Dakzeil over heen tillen, zodat het 

niet beschadigd.

Dakstaander over de draadspindel 

plaatsen. 

Dakzeil kanten (4x) door 

dakspanprofielen schuiven (8x). 
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Dakspanprofielen (8x) aan liggers 

vastmaken (klikken). Zorg dat ze op 

de hoeken niet over elkaar liggen.

Via draadspindel dakzeil spannen. Leg de hoekstaanders (4x) op de 

grond.

Installeer de voetplaten (4x) in de 

hoekstaanders (4x).

Borg de voetplaten & hoekstaanders 

met de ronde borgpennen (4x).
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Installeer de eerste 2 staanders.

Door het optillen van het dak.

Let op, 16 & 17 is hoog en zwaar! 

Gebruik trap om laatste stuk te tillen!
Installeer de laatste 2 staanders.

Door het optillen van het dak
Borg de hoekstaanders met de 

ronde borgpennen (4x)

Installeer zijwanden (8x).Schuif rand 

van zijwand in hoekstaander.

Schuif eerst naar onder. Schuif daarna naar boven. Hang de zijwanden op aan de 

liggers.

Plaats de rollen in de groef. Plaats de rollen in de groef.
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Verbind de 2 zijwanddelen met 

elkaar.

Schuif de verbindingsstangen (4x) 

door de zijwanden.

Borg verbindingstangen (3x) met 

splitpennen (8x) aan voetplaten (4x).

Zet pagodetent met behulp van de 

pinnen (4x) goed vast aan de grond.
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Verbind de 2 zijwanddelen met 

elkaar. 



Plaats u profiel over dakliggers van 

2 pagodetenten.

Voetplaten van de tenten over elkaar 

plaatsen. Met pin vastzetten.
Plaats u profiel over dakliggers van 

2 pagodetenten.

Installeer afdichting. Schuif rand van 

afdichting tussen in hoekstaanders.

31 32 33 34

Dorpsvereniging ‘t Leker | Stappenplan opzetten 2, 3 of 4 pagodetenten                      Pagina 3

2,3 of 4 pagodetenten gekoppeld, in 

lijn, vierkant of L-vorm.
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• Liggers 4x

• Hoekstukken 4x

• Platte borgpennen 8x

• Dakliggers 4x

• Draadspindel 1x

• Dakstaander 1x

• Dakspanprofiel 8x

• Hoekstaanders 4x

• Voetplaten 4x

• Ronde borgpennen 8x

• Verbindingsstangen 3x

• Splitpennen 8x

• Pinnen 4x

• Zijwanden rechts 4x

• Zijwanden links 4x

• Dakzeil 1x
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• U profiel 1, 2 of 3x 

• Afdichting 2, 4 of 6x


