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Plaatsing meenemers in glaswandsysteem 

 
Voordelen: 
- Alle glasdelen kunt u tegelijkertijd meenemen bij het sluiten van de glaswand.   

- Als u meenemers plaatst kunt u ook de glaswand ´op slot´ zetten door een  
   handgreepslot te plaatsen aan het beginglaspaneel en het eindglaspaneel van  
   uw glaswand.  
 

Nadelen: 

- Voordat de glaswand geplaats kan worden dient u de meenemers in het H-
profiel te plaatsen.  
- U dient vooraf te bepalen in welke richting u glaswanden wenst te openen 
  of te sluiten (i.v.m. rechtse of linkse meenemers). 
- Ter plaatse van de overlap kunt u de ruimte tussen de glaspanelen niet 
   schoonmaken. 
 

Let op! 

De minimale overlap van de glaspanelen is minimaal 35 mm. Per tussenliggend glaspaneel rekent u 
op 2 meenemers en bij de eerst en laatste rekent u op 1 meenemer. 

 

 
 

Montage: 

U monteert de meenemer in het H-profiel aan de onderzijde van uw glaspaneel en houdt daarbij 
rekening met een minimale overlap van 35 mm. Indien u een overlap hanteert dient u de meenemers 
zo te monteren ten opzichte van elkaar dat de overlap van alle panelen gelijk is. Zie voorbeeld 
tekening.  
Plaats glaspaneel op schragen zodat u de meenemer kunt plaatsen aan de onderzijde van het H-
profiel. Bepaal positie van meenemers (afhankelijk van gewenste overlap).  
Draai met een inbussleutel de stelschroefjes van de meenemer vast. 
 
1. Monteer meenemers in het H-profiel en zet deze vast met bijgeleverde stelschroefjes met een 
inbussleutel. Bij het 1e glaspaneel plaatst u 1 meenemer aan de zijde waarheen u wilt schuiven. 
2. Plaats op tussenliggende panelen aan iedere kant een meenemer. 
3. Bij het laatste glaspaneel heeft u maar 1 meenemer nodig omdat u eindigt in het U-profiel tegen 
de balk/muur. 
4. Plaats het afdekplaatje aan de zijkant van het H-profiel en schroef deze vast. 
5. U kunt, indien gewenst, met de inbussleutel de hoogte van de wieltjes stellen. 


