
MONTAGEHANDLEIDING
GLASSCHUIFWANDEN



Voorbereidingen
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.

- Bovenste geleidingsrail
- Onderste geleidingsrail 
- U-profielen, verticaal te plaatsen
- Tochtborstels 
- Glasplaten
- Slotkast (optioneel)
- Funderingsbalk (110 x 110 mm, optioneel)

Algemene tips 
Condensvocht en regenwater worden door de verschillende oppervlaktespanningen van het 
glas gedeeltelijk afgestoten, waardoor lijmresten en afdrukken van wikkelfolie zichtbaar kunnen 
worden bij een vochtige ruit. 

Deze resten zijn door de zon en temperatuur “opgedroogd” en niet te verwijderen met gewoon 
wassen. Om deze toch te kunnen verwijderen helpt alleen grondig wassen met water en schoon-
maakspiritus of ammonia en daarna grondig poetsen, bijvoorbeeld met een prop krantenpapier.
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- Plaats de onderste geleidingsrail 
(OG) waterpas (indien van 
toepassing: op een funderingsbalk). 

- Bevestig de rail met High Tack-kit.
- Schroef de rail om de meter vast 

met een 4,8x50 mm zelftapschroef.

- Plaats de eerste glasplaat in het 
eerste spoor van de bovenste 
geleiderails en laat de plaat daarna 
zakken in het eerste spoor van de 
onderste geleiderails. 
Zorg ervoor dat de meenemer aan 
de juiste kant zit.

- Herhaal deze stap voor de tweede 
glasplaat. Plaats deze in het tweede 
spoor van de bovenste en onderste 
geleiderails. Let er daarbij op dat de 
meenemer van het 2e paneel achter 
de meenemer van het eerste paneel 
valt. 

- Herhaal deze stap voor alle platen.
- Herhaal dit voor de overige 

glasplaten. 

- Plaats de bovenste geleidingsrail (BG)

onder de goot, tegen de gootlip.
- Bevestig de rail met High Tack-kit.
- Schroef de rail om de 2 meter vast 

in de lip, met 4,2x19 mm 
zelftapschroeven.

1. MONTAGE VAN DE BOVENSTE GELEIDINGSRAIL

BG

2. MONTAGE VAN DE ONDERSTE GELEIDINGSRAIL

Optie

Kitten en schroeven

3. PLAATSING VAN DE GLASPLATEN (MET MINIMAAL 2 PERSONEN)

OG

3.

1. Montage van de bovenste geleidingsrail

- Plaats de bovenste 
 geleidingsrail (BG) onder de 
 goot, tegen de gootlip.
- Bevestig de rail met 
 High Tack-kit.
- Schroef de rail om de 2 meter 
 vast in de lip, met 4,2 x 19 mm 
 zelftapschroeven. 

- Plaats de onderste geleidingsrail 
 (OG) waterpas (indien van toe-
 passing: op een funderingsbalk). 
- Bevestig de rail met 
 High Tack-kit.
- Schroef de rail om de meter 
 vast met een 4,8 x 50 mm 
 zelftapschroef.
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- Plaats de eerste glasplaat in 
 het eerste spoor van de 
 bovenste geleiderails en laat 
 de plaat daarna zakken in het 
 eerste spoor van de onderste 
 geleiderails. 
- Zorg ervoor dat de meenemer 
 aan de juiste kant zit.
- Herhaal deze stap voor de 
 tweede glasplaat. Plaats deze 
 in het tweede spoor van de 
 bovenste en onderste gelei-
 derails. Let er daarbij op dat 
 de meenemer van het 2e 
 paneel achter de meenemer 
 van het eerste paneel valt. 
- Herhaal deze stap voor alle 
 platen.

- Breng aan beide kanten de 
 verticale U-profielen aan, 
 zodanig dat het glazen paneel 
 er precies inschuift. Schroef 
 ze daarna vast met 5 zelf-
 tapschroeven 4,2x19mm.
- Monteer aan de slotkant een 
 sluitplaat. 
- Bevestig de tochtborstels met 
 siliconenkit op de glazen pa-
 nelen. Houd hierbij 10 mm 
 ruimte tussen bovenrail en 
 tochtborstel.
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Algemene tips
Condensvocht en regenwater worden door de verschillende oppervlaktespanningen van het glas gedeeltelijk 
afgestoten, waardoor lijmresten en afdrukken van wikkelfolie zichtbaar kunnen worden bij een vochtige ruit. 

Deze resten zijn door de zon en temperatuur “opgedroogd” en niet te verwijderen met gewoon wassen.
Om deze toch te kunnen verwijderen helpt alleen grondig wassen met water en schoonmaakspiritus of ammonia en 
daarna grondig poetsen, bijvoorbeeld met een prop krantenpapier.

- Breng aan beide kanten de verticale 
U-profielen aan, zodanig dat het 
glazen paneel er precies inschuift. 
Schroef ze daarna vast met 
5 zelftapschroeven 4,2x19mm.

- Monteer aan de slotkant een 
sluitplaat. 

- Bevestig de tochtborstels met 
siliconenkit op de glazen panelen. 
Houd hierbij 10 mm ruimte tussen 
bovenrail en tochtborstel.

4. MONTAGE VAN DE U-PROFIELEN (VERTICAAL)
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3. Plaatsing van de glasplaten (met minimaal 2 personen)

4. Montage van de U-profi elen (verticaal)


