
Montageanleitung Montagehandleiding verasol.com

Glasschiebewände
Glazen Schuifwanden
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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 

Dichtm
itte

l u
nd 

Schrauben

2 m

OF

2 m

Montage in 4 Schritten

• Positionieren Sie die obere

     Führungsschiene (OF) unter der

     Dachrinne an der Dachrinnenlippe.

• Befestigen Sie die Schiene mit High

     Tack-Montagekleber (nicht im  

 Lieferumfang enthalten).

• Verschrauben Sie die Schiene alle

     2 Meter mit der Lippe der  

 Terrassenüberdachung.  

 Verwenden Sie dazu selbstschneidende Schrauben 4,2 x 19 mm die so hoch wie möglich in 

 der oberen Führungsschiene verschraubt werden (wie die rote Schraube in der Abbildung 

 der Seitenansicht).

1. Obere Führungsschiene montieren

2. Untere Führungsschiene montieren
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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 

Dichtm
itte

l u
nd 

Schrauben

UF

Option

Vorbereitungen

Montageanleitung Glasschiebewände

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass alle erforderlichen Einzelteile in der richtigen

Menge und Größe vorhanden sind. Dies hängt auch von der gewählten Anzahl und Höhe

der Glasplatten ab.
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montagehandleiding voor glasschuifwanden 

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 (110x110 mm, optioneel) 

VOORBEREIDINGEN 
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montagehandleiding voor glasschuifwanden 

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 (110x110 mm, optioneel) 

VOORBEREIDINGEN 

Kondensfeuchtigkeit und Regenwasser werden durch die unterschiedlichen 

Oberflächenspannungen des Glases teilweise abgestoßen. Dadurch kann es sein, dass bei 

einem feuchten Fenster Kleberückstände und Abdrücke von Wickelfolie sichtbar werden. 

Diese Rückstände werden durch Sonne und Temperatur „eingetrocknet“ und können durch 

normales Fensterputzen nicht entfernt werden. Dennoch lassen sie sich entfernen: Ledern 

Sie sie am besten gründlich mit Wasser und Reinigungsspiritus oder Ammoniak ab und 

polieren Sie sie anschließend gründlich, z. B. mit einem Knäuel Zeitungspapier.

1 Obere Führungsschiene

2 Untere Führungsschiene 

3 U-Profile, bei Profiline- 

 Glasschiebewänden vertikal 

 zu platzieren

 

     

Reinigungstipp

Einzelteile

SeitenansichtVorderansicht

1

1

2

4

3 2

6

6

5

Befolgen Sie die nachstehenden 4 Schritte, um die Glasschiebewände zu montieren.

Für Schritt 3, die Montage der Glasplatten, sind mindestens zwei Personen erforderlich.

4 Bürstendichtungen bei Profiline-

 Glasschiebewänden 

5 Glasplatten

6 Fundamentbalken (110 x 110 mm, optional)          

       Schlosskasten (optional)

• Positionieren Sie die untere Führungsschiene 

 (UF) waagerecht (falls zutreffend: auf einem 

 Fundamentbalken).

• Befestigen Sie die Schiene mit

     Silikondichtmittel. 

• Verschrauben Sie die Schiene alle

      1 Meter mit einer selbstschneidenden

     Schraube 4,8 x 50 mm – bei einer  

 Schiene mit 3 oder 5 Spuren in der  

 mittleren Spur und bei einer Schiene  

 mit 4 Spuren in einer der zwei  

 inneren Spuren.

• Dichten Sie die Schrauben mit

     Silikondichtmittel ab.
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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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- 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. Glasplatten platzieren (min. 2 Personen)

4. U-Profile und Bürstendichtungen montieren (Profiline)

• Bringen Sie auf beiden Seiten die vertikalen

     U-Profile so an, dass die Glasscheibe

     präzise hineingleitet.

• Verschrauben Sie sie anschließend mit

     selbstschneidenden Schrauben 4,2 x 19 mm. 

• Montieren Sie eine Abschlussplatte auf der

     Schlossseite (unten bei den U-Profilen) in das  

 optionale U-Profil. Der Verriegelungsstift fällt  

 dort hinein.

• Befestigen Sie die Bürstendichtungen mit

     Silikondichtmittel an einer Seite der  

 Glasscheiben (außer bei den U-Profilen).

• Halten Sie dabei einen Abstand von 10 mm

     zwischen der oberen Schiene und der

     Bürstendichtung ein.

• Positionieren Sie die erste Glasplatte in die

     erste Spur der oberen Führungsschienen und

     lassen Sie dann die Platte in die erste

     Spur der unteren Führungsschienen sacken.

     Vergewissern Sie sich, dass sich der  

 Mitnehmer(1) auf der richtigen Seite befindet. 

• Wiederholen Sie diesen Schritt für die zweite

     Glasplatte. 

• Positionieren Sie diese in der zweiten Spur  

 der oberen und unteren Führungsschienen.

• Bitte achten Sie darauf, dass der Mitnehmer

     der 2. Scheibe hinter den Mitnehmer der

     ersten Scheibe fällt.

• Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Platten.

Voorbereidingen

Montagehandleiding 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.
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montagehandleiding voor glasschuifwanden 

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 (110x110 mm, optioneel) 

VOORBEREIDINGEN 
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montagehandleiding voor glasschuifwanden 

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 (110x110 mm, optioneel) 

VOORBEREIDINGEN 

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 normaal wassen. Om deze toch te kunnen 

verwijderen helpt alleen grondig zemen met water en schoonmaakspiritus of ammonia en 

daarna grondig poetsen, bijvoorbeeld met een prop krantenpapier.

1 Bovenste geleidingsrail

2 Onderste geleidingsrail 

3 U-profielen, verticaal te plaatsen 

 bij Profiline glazen schuifwanden

4 Tochtborstels 

5 Glasplaten

6 Funderingsbalk (110 x 110 mm, optioneel)

 Slotkast (optioneel)

Schoonmaaktip

Onderdelen

ZijaanzichtVooraanzicht

1

1

2

4

3 2

6

6

5

bij Profiline glazen schuifwanden

(1) Mitnehmer



6 7

Monteren in 4 stappen

• Plaats de bovenste geleidingsrail 

 (BG) onder de goot, tegen de gootlip. 

• Bevestig de rail met High Tack-kit 

 (niet meegeleverd).

• Schroef de rail om de 2 meter vast in

 de “lip” van de goot van de veranda. 

 Doe dit met 4,2 x 19 mm zelftap-

 schroeven en zo hoog mogelijk 

 in de bovenrail (zoals de rode schroef  

 in de afbeelding van het zijaanzicht).

1. Monteren van de bovenste geleidingsrail

2. Monteren van de onderste geleidingsrail

• Plaats de onderste geleidingsrail (OG) 

 waterpas (indien van toepassing: op  

 een funderingsbalk). 

• Bevestig de rail met siliconenkit. 

• Schroef de rail om de meter vast met

 een 4,8 x 50 mm zelftapschroef. 

 Doe dit bij een rail met 3 of 5 sporen 

 in het middelste spoor en bij een rail 

 met 4 sporen in één van de twee 

 binnenste sporen.

• Werk de schroef af met siliconenkit.
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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 

Kitte
n en sc

hroeven

OG

Optie
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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 

Kitte
n en sc

hroeven

2 m

BG

2 m

Doorloop de volgende 4 stappen voor het monteren van de glazen schuifwanden. 

Voor stap 3, het plaatsen van de glasplaten. zijn minimaal 2 personen nodig.
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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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- 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. Plaatsen van de glasplaten (min. 2 personen)

4. Monteren van de U-profielen en tochtborstels (Profiline)

• Breng aan beide kanten de verticale

 U-profielen aan, zodanig dat het glazen 

 paneel er precies inschuift. 

• Schroef ze daarna vast met  

 zelftapschroeven 4,2 x 19 mm. 

• Monteer aan de slotkant (onder bij de 

 u-profielen) een sluitplaat in het optionele 

 u-profiel. Hier valt de pen van de 

 vergrendeling in.

• Bevestig de tochtborstels met siliconenkit 

 aan één zijkant van de glazen panelen 

 (behalve bij de u-profielen).  

• Houd hierbij 10 mm ruimte tussen bovenrail 

 en tochtborstel.

• 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 dat 

  de meenemer(1) 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.
(1) Meenemer
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