Tip t.a.v. het bestellen van Industrial Design Look:
-

-

De glaspanelen moeten elkaar met een overlap van 1 cm overlappen. (Dit is de breedte van de
tochtborstel). Dit zou in kunnen houden dat u maatwerk glaspanelen moet laten maken. Zo
voorkomt u dat u meerdere verticale zwarte profielen naast elkaar ziet in uw wand.
Levering van de strips op maat in overleg. Wenst u zelf de strips op maat te maken dan verzoeken
we u met ons contact op te nemen zodat we u enkele tips kunnen geven.

Handleiding plaatsen strips in Industrial Design Look glazen schuifwand
1. Plaats de glaswand in het bovenspoor en onderspoor. Meet de lengte op vanaf de bovenzijde van
het H-profiel waarin de wieltjes zitten tot aan de onderzijde van het bovenspoor. Teken dit
vervolgens af op het glas met een stift. Schuif vervolgens uw paneel van links naar rechts en kijk
goed of het streepje dat u getrokken heeft niet verdwijnt in het bovenspoor want dit zou
betekenen dat uw een afloop hebt. Mocht dit wel het geval zijn neem dan de kortste maat als maat
van de tochtborstel.

2. Plaats aan een zijde van uw glaspaneel de aluminium tochtstrip. Zodanig dat de borstel aan de
binnenzijde van de wand zit. Sla deze voorzichtig met een rubberhamer vast zodat het gehele
profiel tegen de zijkant van het glaspaneel zit. Zie rechter afbeelding op deze pagina.

3. We adviseren u een latje te maken waarmee u op het glas vanaf de bovenkant van het H-profiel
met de wieltjes de hoogte van de te plaatsen strip met een stift aan kunt geven. Voor de hogere
strip op het glaspaneel heeft u een langer latje nodig en voor de lagere strip op het glaspaneel een
korter latje.

4. Verwijder de rode schutlaag van de plakband op uw strip en plak de strip op de aangegeven lijntjes
op uw glas en start daarbij tegen de tochtborstel die u al had geplaatst zoals vermeld bij nummer 2
van deze handleiding. Let op vast is vast. Verschuiven is niet meer mogelijk.

5. Vervolgens slaat u met rubberen hamer aan de andere zijde van uw glaspaneel de andere
tochtstrip zodat deze mooi aansluit op uw strip. Tot slot kunt u de getrokken stiftstreepjes
verwijderen mochten deze zichtbaar zijn.

6. Wij adviseren de zwarte of doorzichtige handgreepringen te plaatsen omdat u dan de tochtstrip
niet behoeft te onderbreken. Mocht u de standaard handgrepen of het handgreepslot willen
plaatsen dan moet u ermee rekening houden dat de tochtstrip onderbroken wordt door de
handgreep (zie afbeelding).

