
 

Montagehandleiding glazenschuifwanden     

  

Voorbereidende werkzaamheden: A. Zorg dat uw bestaande terrasoverkapping aan de 

zijden waaraan u de profielen gaat bevestigen goed schoon en droog zijn.  B. Zorg dat uw 

terrasvloer tussen de palen waarop u het geleideprofiel gaat plaatsen waterpas, schoon en 

droog is. C. Controleer uw bestelling en leg materialen, gereedschap en uw trap klaar.  D. 

Regel iemand om u bij te staan bij de montage.     

 

Monteren van de U-profielen: Monteer uw u-profiel zodanig dat het voorgeboorde gat altijd 

bovenaan zit en naar buiten gericht.    

Leg uw U-profielen plat op de grond zodat de platte zijde bovenaan zit. Maak eventueel uw 

profielen schoon met een droge doek. Verdeel de kit in moppen ter grootte van ca. 1 euro 

op de vlakke zijde met een afstand tot elkaar van 10 cm over de volle lengte van het u-

profiel.   

Zet uw profiel aan de onderzijde gelijk op 1 lijn met de binnenzijde van uw paal. U kunt 

daarna het u profiel rechtop zetten tegen uw bestaande terraspaal en vastplakken. Let erop 

dat het profiel gelijkligt ook aan de bovenzijde.  Dit alles zowel links als rechts. De lijm is zo 

sterk dat deze zich direct aan de paal hecht.  

 

Monteren van het geleideprofiel onderzijde:   

Controleer of de ondergrond tussen de palen waterpas is. Als deze niet waterpas is dient u 

deze eerst waterpas te maken.  Het geleide profiel legt u op zijn kop op de grond. Let op dat 

u de waterkering in het profiel naar buiten toe gericht hebt.   

We adviseren  u om een kartonnen kaartje met een breedte van het profiel te 

maken/gebruiken om krassen te voorkomen. Maak eventueel uw geleideprofiel schoon met 

een droge doek. Verdeel de kit in moppen ter grootte van ca. 2  euro op de vlakke zijde met 

een afstand tot elkaar van 10 cm over. 

 

Boven-geleideprofiel vast schroeven : De schroef (zelftapper) plaats u in het voorgeboorde 

gaatje waarmee u uw boven-geleideprofiel met behulp van het bitje en uw 

boor/schroefmachine bevestigd aan uw u-profiel. Om beschadiging van uw bestaande 

terraspalen te voorkomen adviseren we u om een kartonnen kaartje met een breedte van 

het profiel te gebruiken ter bescherming tussen paal en boor/schroefmachine.   



 

 

 

 

Plaatsen van de glaspanelen:   

Het glaspaneel wordt volledig inclusief aluminium geleiderail met wielen geleverd.  Plaats de 

panelen voor de geleiderail. Til het glaspaneel omhoog in de opening van de geleidegoot 

boven en kies onder de bijbehorende geleiderail. Deze handeling verricht u naar gelang het 

aantal glaspanelen. Plaats nooit twee glazen panelen op dezelfde geleiderail (beneden) met 

bijbehorende geleidegoot (boven).  

      

Voor het verticaal afstellen van de glasplaten kunt u met een inbussleutel onderaan het 

glaspaneel de wieltjes bijstellen.   

 

Aanbrengen van tochtborstels:   

Breng de borstel op de juiste lengte. Leg deze plat en gebruik de kitspuit om moppen van 10 

eurocent aan te brengen. Plak de tochtborstel aan de binnenkant van de serre op het 

glaspaneel. Let op; niet aan de zijde waar u de deurgreep wilt bevestigen.  

   

Handgreep vastplakken :  

Zorg dat uw ramen aan binnen en buitenzijde schoon zijn.  Meet vooraf de gewenste hoogte 

en markeer dit met bijv. stukje afplaktape zodat u weet waar de bovenzijden van de 

handgrepen zich zullen gaan bevinden.    

D.m.v. glaskit of plakvel .Schutvel van plakvel verwijderen. Breng lijm aan door de handgreep 

te drukken op het vel met daarop de lijmlaag. U haalt deze daarna van het plakvel omhoog. 

Hierdoor is uw handgreep volledig voorzien van lijm. Plak de handgreep op de juiste plek op 

uw glaspaneel. Deze hecht direct.   

  

Veel plezier gewenst met uw glazen schuifwand. 
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