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Benodigdheden:
• Ladder 
• Meetlint 
• Schroeven voor het bevestigen van de U-profielen en boven- en onder rails.
• High Tack kit (optioneel bij te bestellen)  
• Accuboormachine en toebehoren  
• Afkortzaag of een cirkelzaag met een aluminium zaagblad

De samenstelling van uw schuifwand is als volgt: afwerk U-profielen, bovenrails, onder-
rails, glaswanden. 

De glaswanden ontvangt u volledig gemonteerd, dit maakt de montage van uw glazen 
schuifwand veel eenvoudiger. 

U heeft kunnen kiezen een aantal producten aan de standaard samenstelling toe te 
voegen zoals een funderingskoker, meenemers, tochtstrippen en handgrepen. In de 
handleiding zijn deze extra’s bij iedere stap meegenomen. Wanneer u deze extra’s niet 
besteld heeft kunt u die stap in de handleiding overslaan. 

De montage van de glazen schuifwand moet met 2 personen worden uitgevoerd. Let 
hierbij op dat de stappen in dezelfde volgorde als in de handleiding worden uitgevoerd. 

Op de volgende bladzijdes wordt het montageproces stap voor stap uitgelegd.

Let op: de ondergrond moet voor montage waterpas en stevig zijn. De glaswanden 
kunnen afgesteld worden met de wieltjes.
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STAP 1: Waterpas
Controleer voordat u begint met het monteren of het frame rondom de glaswand wa-
terpas is.

STAP 2: U-profielen
Allereerst moeten de U-profielen worden bevestigd. Dit doet u door de lengte op te 
meten van de grond tot de balk waartussen de wand bevestigd wordt. De geleverde 
profielen zijn altijd iets langer dan de gemeten hoogte. Het verschil zaagt u af. De juiste 
lengte U-profiel bevestigt u door middel van schroeven aan de balk. Houdt deze stan-
daard aan: op iedere meter 2 schroeven. 

STAP 3: Bovenprofiel
Vervolgens meet u de afstand tussen de balken aan de bovenkant van de veranda. Het 
bovenprofiel zaagt u nu op maat. Dit bovenprofiel bevestigt u tussen de eerder gemon-
teerde U-profielen met schroeven. Op iedere meter 2 schroeven.
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STAP 4: Onderprofiel
Het onderprofiel wordt nu gemonteerd. U meet op de vloer de afstand tussen de balken. 
Het onderprofiel zaagt u af op deze maat. Kit de onderkant van de onderrails met wa-
terbestendige kit om waterlekkage te voorkomen. Gebruik ongeveer 1 tube kit per strek-
kende meter.

Wanneer het profiel de juiste maat heeft plaatst u ook het gekitte onderprofiel tussen de 
U-profielen. Weer bevestigt u deze met 2 schroeven per strekkende meter.  

STAP 5: Meenemers
Meenemers moeten worden gemonteerd in het profiel voordat u de glaswand op de 
rails plaatst. Voor meer informatie over het monteren van de meenemers kunt u de 
Meenemers Handleiding lezen.

STAP 6: Glaspanelen
Het railsysteem is nu bevestigd. De glazen schuifwanden heeft u al volledig gemon-
teerd ontvangen. U moet deze nu op de rails zetten, dit doet u door eerst de bovenkant 
van de glasplaat tussen de bovenrails te steken. Vervolgens kunt u de onderkant (met 
de wieltjes) op de onderrails plaatsen. Let erop dat iedere glasplaat op een aparte rails 
staat. Zo kunnen de glaswanden langs elkaar heen schuiven.  

Wanneer u 6 glasplaten heeft gecombineerd met een 3-spoor onderrail dan moet u 2 
glaswanden op 1 rail plaatsen.
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STAP 7: Tochtstrippen
Nu kunnen de tochtstrippen worden geplaatst. Meet de afstand tussen het boven- en 
onderprofiel. Zaag de tochtstrip af op de gemeten lengte en schuif deze op de glas-
wand aan de zijde waar de glaspanelen elkaar overlappen. Bevestig 1 tochtstrip per 
paneel. Zet de tochtstrip op de onderkant, tegen de glasdrager aan. Aan de bovenkant 
zit dan speling. 

De tochtstrippen kunt u desgewenst verlijmen.

STAP 8: Handvaten
De handvaten moeten worden geplaatst, hiervoor heeft u lijm of kit nodig. Let op: meet 
de juiste hoogte, schuif de handgreep op het glas en verlijm pas als u tevreden bent 
over de juiste hoogte. Over het algemeen is de hoogte 1050mm gemeten vanaf de 
onderzijde van de glasplaat naar het hart van het handvat.  

Uw schuifwand is nu klaar voor gebruik! Bedankt voor uw aankoop en geniet van uw 
glaswand!
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