MONTAGE-INSTRUCTIES
PANORAMASCHUIFWAND
DIEP SYSTEEM AL22 | HOOG SYSTEEM AL23/24

INHOUD
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

2

AL22 diep systeem

3

Overzicht materiaal diepgaand systeem AL22

4

Panoramawand met diepe bodemrail AL22

5

Montage 5 rail bovenloop onder de goot

6

Montage zijprofiel

7

Inzetpanelen

7

Plaatsen van de overige panelen

8

Paneelstopper invoegen

8

Aanpassen van glaspanelen

9

AL23 Hoog systeem

10

AL24 Hoog systeem

11

Overzicht Materiaal hoog systeem AL23/24

12

Montage Panoramawand met hoge bodemrail AL23/24

13

Montage 5 rail bovenloop onder de goot

14

Montage zijprofiel

15

Inzetpanelen

15

Plaatsen van de overige panelen

16

Paneelstopper invoegen

16

Aanpassen van glaspanelen

17

1

VEILIGHEIDSMAATREGELS EN WAARSCHUWINGEN

Belangrijk: Lees voor het installeren van de terrasoverkapping de
veiligheidsmaatregels en waarschuwingen door.
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•

Volg de enkele stappen en de opgegeven volgorde van de assambly handleiding. Als u vragen heeft over de montage, neem dan contact op met uw handelaar.

•

Wij raden u aan om de montage uit te laten voeren door gekwalificeerde
monteurs. Mocht u toch zelf monteren is dat op eigenrisico.

•

Open de verpakking zorgvuldig en zorg ervoor dat u de panoramaschuifpanelen
niet beschadigt. Controleer de levering direct na ontvangst op schade en volledigheid. Neem in geval van een beschadigde of onvolledige levering onmiddellijk contact op met uw dealer.

•

Reinig de panoramaschuifwand voor het eerste gebruik grondig met water.

•

Verontreinigingen kunnen zich ophopen in de onderste rail. Let daarom op, het
regelmatig schoonmaken van de onderste rail.

•

Beveilig uw installatieplaats met barrièretape, zodat onbevoegden kan er niet
in.

•

Draag altijd geschikte beschermende kleding (werkhandschoenen, snijwerende
handschoenen, stofmasker, veiligheidsbril) bij het werken, antisliphandschoenen
enz.)

•

Monteer de panorama-schuifwanden alleen op een stabiele en vlakke
ondergrond of fundering.

•

Zorg ervoor dat er tijdens de montage geen vingers of andere lichaamsdelen
tussen de glasplaten en/of de verbindingsprofielen bekneld raken.

•

De algemene voorwaarden van de fabrikant zijn van toepassing: www.aluxe.eu.

•

Het product voldoet aan de huidige EU-normen en richtlijnen. Indien nodig
sturen wij u de bijbehorende conformiteitsverklaring.
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OVERZICHT MATERIAAL DIEPGAAND SYSTEEM AL22

BOVENSTE RAIL 3 BANEN

DIEPTE-ONDERRAIL 3 RIJSTROKEN

BOVENSTE RAIL 5 BANEN

LAGERE SPOORSTAAFDIEPTE
5 SPOREN

PROFIEL VAN DE SITE

ROESTVRIJ STALEN SLOT
(FACULTATIEF)
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BORSTELPROFIEL

ROESTVRIJSTALEN
DEURKLINK

PANEELSTOPPER

PANORAMAWAND MET DIEPE BODEMRAIL AL22

STAP 1:
Zorg ervoor dat je een vlakke / gelijkmatige en voldoende stevig oppervlak waarop
de onderste rail met vlakke drempel in de
schaal kan worden gemonteerd.

Kit de gaten dicht in de rail,
zodat er geen water in kan
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MONTAGE VAN DE PANORAMAWAND MET
DIEPE BODEMRAIL AL22

STAP 2:
Breng de montagelijm aan op de onderkant van de AL22-rail en druk deze tussen de
palen op de grond.

MONTAGE 5 RAIL BOVENLOOP ONDER DE GOOT
60

STAP 3:
Schroef de bovenste rail op de goot

Zeskantkopschroef
5,5 x 25 mm

Afstand tussen de schroeven
ongeveer 1000 mm.
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Druk de schroeven
van bovenaf in de goot.
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MONTAGE ZIJPROFIEL
STAP 4:
Schroef de zijprofielen op de paal

Profiel van de site

Binnenin

Buitenkant

Zeskantkopschroef
5,5 x 25 mm

Met een panoramawandopening
van rechts naar links.

Profiel van de site

INZETPANELEN
STAP 5:
Plaats het paneel met de groef naar binnen gericht. Schuif het glas onder een hoek
tussen de borstels van het bovenste spoor. Plaats vervolgens de paneelwagen in het
spoor.
VOORZICHTIG!
Voor glazen deuren die
van rechts naar links
openen zijn de glazen
deuren voorzien van een
handgreep (optioneel
met vergrendeling) als
laatste in de binnenste
loopbaan is ingevoegd.

VOORZICHTIG:
Gleufonderstel naar binnen.
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INSERTING THE REMAINING PANELS

DETAIL:
Montage van het slot (optioneel)
Attentie: De inbusschroeven moeten worden ingedraaid om het
slot te monteren en op het glas te plaatsen.
STAP 6:
Plaats de volgende panelen op dezelfde manier.
(Schets hierboven toont een deuropening van rechts naar links)

PANEELSTOPPER INVOEGEN
STAP 7:
Schroef de paneelstoppers in de
bovenste rail.
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AANPASSEN VAN GLASPANELEN

STAP 8:
Indien nodig kunt u de hoogte van
de panelen aanpassen. Aan de kopzijde zit een inbusschroef.
Door het paneel iets op te tillen
en de inbusbout te draaien, kunt u
het paneel hoger of lager instellen
(rechts hoger / links lager draaien).
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OVERZICHT MATERIAAL HOOG SYSTEEM AL23/24

BOVENSTE RAIL 3 BANEN

HOGE ONDERSTE RAIL 3 BANEN

BOVENSTE RAIL 5 BANEN

HOGE ONDERSTE RAIL 5 BANEN

AL24 DRIEBAANSWEG

AL24 VIJFBAANS

PROFIEL VAN DE SITE

ROESTVRIJ STALEN SLOT
(FACULTATIEF)
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ROESTVRIJSTALEN
DEURKLINK

BORSTELPROFIEL

PANEELSTOPPER

MONTAGE PANORAMAWAND MET
HOGE BODEMRAIL AL23/24

STAP 1:
Zorg voor een vlak / gelijkmatig en
voldoende stevig oppervlak waarop de
onderste rail met vlakke drempel in de
balans kan worden gemonteerd.
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MONTAGE PANORAMAWAND MET
HOGE BODEMRAIL AL23/24
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STAP 2:
Breng de montagelijm aan de binnenkant van de AL23/24-loper aan en druk deze
stevig tussen de palen op de vloer.

MONTAGE 5 RAIL BOVENLOOP ONDER DE GOOT
60

STAP 3:
Schroef de bovenste rail op de goot

Zeskantkopschroef
5,5 x 25 mm

Afstand tussen de schroeven
ongeveer 1000 mm.
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Druk de schroeven van
boven in de goot.
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MONTAGE ZIJPROFIEL
STAP 4:
Schroef de zijprofielen op de paal.

Profiel van de site

Binnenin

Buitenkant

Zeskantkopschroef
5,5 x 25 mm

Met een panoramawandopening
van rechts naar links.

Profiel van de site

INZETPANELEN
STAP 5:
Plaats het paneel met de groef naar binnen gericht. Schuif het glas onder een hoek
tussen de borstels van het bovenste spoor. Plaats vervolgens de paneelwagen in het
spoor.
LET OP!
Voor glazen deuren die
van rechts naar links
openen de glazen deuren zijn voorzien van een
handgreep (optioneel).
met vergrendeling) als
laatste in de binnenste
loopbaan is ingevoegd.

LET OP:
Gleufonderstel naar binnen.
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PLAATSEN VAN DE OVERIGE PANELEN

DETAIL:
Montage van het slot (optioneel)
Attentie: De inbusschroeven moeten worden ingedraaid om het
slot te monteren en op het glas te plaatsen.
STAP 6:
Plaats de volgende panelen op dezelfde manier.
(Schets hierboven toont een deuropening van rechts naar links)

PANEELSTOPPER INVOEGEN
STAP 7:
Schroef de paneelstoppers in de
bovenste rail.
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AANPASSEN VAN GLASPANELEN

STAP 8:
Indien nodig kunt u de hoogte van
de panelen aanpassen. Aan de kopzijde zit een inbusschroef.
Door het paneel iets op te tillen
en de inbusbout te draaien, kunt u
het paneel hoger of lager instellen
(rechts hoger / links lager draaien).
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