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Montagehandleiding voor glazen schuifwanden 
Controleer voorafgaand aan de montage of alle benodigde onderdelen in de juiste aantallen en maten 
aanwezig zijn. Dit is mede afhankelijk van het gekozen aantal en de hoogte van de glasplaten bij de 
bestelling. 

Onderdelen 
 Bovenprofiel 
 Onderprofiel 
 Zijprofiel 

 U profiel 
 Tochtprofielen en borstels 
 Glaspaneel 

 

     

   Vooraanzicht     Zijaanzicht 

 

 

Schoonmaaktip 
Er kunnen lijmresten zichtbaar zijn bij het verwijderen van de glaskurkjes. Deze resten kunnen door de 
zon en temperatuur opgedroogd worden en niet te verwijderen zijn met normaal wassen. Om deze toch 
te kunnen verwijderen helpt alleen grondig zemen met wat schoonmaakspiritus of ammonia en daarna 
grondig poetsen. 
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Voorbereidingen 
Bovenprofiel 

 Boor het bovenprofiel voor. 
Doe dit om de 1.200mm. 

Onderprofiel 
 Boor het onderprofiel voor zoals op de afbeelding. 

 

Zijprofiel 
 Klik de lipjes aan de linker- en rechterzijde van het zijprofiel 

Glasprofielen 
 Monteer de wielen 25-30mm naar binnen toe. Zorg ervoor dat de schroef naar buiten toe kijkt. 

Dit is voor het afstellen van de glazen panelen later. 
 Monteer de wielen op het gedeelte waar het kanaal loopt. 
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Monteren van de profielen 
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Monteer de zijprofielen 
 Breng aan beide kanten de verticale zijprofiel aan. Schroef ze nog niet vast. 
 Klik de lipjes aan de linker- en rechterzijde van het zijprofiel. 

Monteer het bovenprofiel 
 Schroef het bovenprofiel vast met 5.0 x 50 houtschroeven bij houten overkappingen. 

Schroef het bovenprofiel vast met 3.9 x 19 of 3.9 x 25 zelftappers bij aluminium/stalen 
overkappingen. 

 Indien gewenst kit het bovenprofiel af met siliconenkit, dit voorkomt eventuele lekkages. 

Monteer het onderprofiel 
 Bevestig het onderprofiel met High Tack kit tussen de zijprofielen 
 Schroef het onderprofiel om de 1.200mm vast. Doe dit aan de bovenste en onderste deel van 

het middelste spoor. Gebruik hierbij ... x ... slagpluggen bij beton/straatwerk. 
 (Optioneel) Bevestig de vleugelprofielen aan het onderprofiel 

Belangrijk 
Monteer de U profielen nog niet. Doe dit na het plaatsen van de glazen panelen. 
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Plaatsen van de glazen en accessoires 
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Plaatsen van de panelen 
 Plaats het eerste paneel in het eerste spoor van het boven- en onderprofiel 
 Plaats het tweede paneel in het tweede spoor van het boven- en onderprofiel 
 Herhaal deze stappen afhankelijk van het aantal panelen. 
 Indien nodig stel de panelen af dmv imbussleutel (niet meegeleverd) 

Meenemers en kapjes 
 Schuif de meenemers aan de onderkant van het glasprofiel 
 Knip of slijp de zijde van de meenemer die aan de buitenste kanten/sporen van het onderprofiel 

komen. 
 Plaats de RVS kap op het glasprofiel en schroef deze vast 

Monteren van de U profielen 
 Breng aan beide kanten de verticale U profielen aan, zodanig dat het glazen paneel er precies in 

schuift.  
 Schroef het U- en zijprofiel tegelijk vast. Doe dit op 4 punten verdeeld over de hoogte van het 

profiel. Doet dit met een zelftapper 3.9x19 of 3.9x25 

Bevestigen van de tochtborstels 
 Houd 5 tot 10mm speling tussen het bovenprofiel en tochtborstel 
 Bevestig de tochtborstels met transparant siliconenkit. 

 
 

 


