Meer
genieten
van uw
buitenruimte?

Onze
schuifwanden
zorgen voor 365
dagen per jaar
optimaal
gebruik

Terrasbeglazingopmaat.nl

Geheel
naar wens
op maat
gemaakt

Wilt u ook met slecht weer van uw
buitenruimte genieten? Onze glazen

Bereken direct
uw exacte prijs op
terrasbeglazing
opmaat.nl

schuifwanden bieden de uitkomst.
Dankzij de glazen wand is uw
overkapping of veranda geheel
afgesloten terwijl u het vrije uitzicht
op uw tuin behoudt. Ieder glazen
paneel kunt u individueel verschuiven,
hierdoor bepaalt u zelf het gewenste
klimaat in uw ruimte.

In tegenstelling tot vele concurrenten leveren wij uw
systeem compleet op maat en naar uw wens. Dit
betekent dat wij geen standaard glasmaten toepassen
maar alles in eigen fabriek op maat produceren.
U stelt op onze website www.terrasbeglazingopmaat.nl
heel eenvoudig uw eigen systeem samen, compleet
naar uw wens. Wilt u liever een offerte ontvangen
omdat uw overkapping net anders is? Vul dan het
contactformulier in en u ontvangt binnen 24 uur uw
persoonlijke offerte.

Bovenprofiel

Onderprofiel

Uw bovenprofiel wordt geproduceerd in de door u
gewenste RAL-kleur, het aantal delen van uw schuifwand bepaald het aantal sporen van uw bovenrail.
Details hiervan vindt u verderop in deze brochure.

Wij hebben het onderprofiel zo ontworpen dat deze
voor minimale hinder zal zorgen. Het profiel heeft
een hoogte van 19 mm waarbij de zijkanten zijn
afgeschuind. U kunt hier dus eenvoudig overheen
lopen. Deze is tevens voorzien van afwateringsgaten
naar de buitenkant, zodat het water wat in de rail
komt naar buiten word afgevoerd.

Zijprofiel
U kunt ervoor kiezen om uw systeem uit te breiden
met U-zijprofielen. Deze zijn aan 2 kanten voorzien
van borstels waar de eerste en laatste ruit in kunnen
schuiven. Ze zorgen ervoor dat de zijkanten van uw
systeem compleet zijn afgesloten. De profielen
worden geleverd in iedere gewenste RAL-kleur.
Breedte x Diepte = 27 mm x 27 mm.

De onderrail wordt standaard geleverd in de kleur
grijs geanodiseerd aluminium. Deze wordt niet in
RAL-kleur geproduceerd om beschadigingen van de
lak te voorkomen.
Het aantal delen van uw schuifsysteem bepaalt
de breedte van uw onderprofiel. Details hiervan
vindt u verderop in deze brochure.

5 10,- per meter (incl. btw)

Schuifprofielen

Tochtstrips
Als uw systeem in gesloten stand staat heeft u bij
ieder glaspaneel een overlap van 13-18 mm. Tussen
deze overlap zit een ruimte van 10 mm. U kunt ervoor
kiezen om deze dicht te maken met tochtstrips.
Deze strips zijn voorzien van een borstel welke ervoor
zorgen dat uw ruimte compleet tochtvrij is. Deze strips
worden geleverd in iedere gewenste RAL-kleur.

De schuifprofielen worden in onze fabriek op de ruiten
verlijmd, dit scheelt u thuis enorm veel werk.
De schuifprofielen zijn voorzien van vier gelagerde
wielen, hierbij heeft u ook nog de mogelijkheid om de
wielen in hoogte te stellen om kleine hoogteverschillen
in de ondergrond op te vangen.

Handgrepen
U kunt ervoor kiezen om uw systeem te voorzien van
handgrepen. Deze zijn standaard leverbaar in RVS en
Kunststof Wit 9001. Deze grepen zijn achteraf op het
glas te monteren op de door u gewenste hoogte.
Wij kunnen uw eerste of laatste ruit ook produceren
met een gat in het glas op gewenste hoogte.

5 7,- per meter (incl. btw)

Glazen paneel
Onze glazen panelen worden standaard uitgevoerd
in 10 mm dik gehard veiligheidsglas. Hiervan worden
de facetranden met uiterste precisie gepolijst welke
zorgen voor een uiterst strakke en afgewerkte look.
Ieder glazen paneel wordt door onze glasleverancier
compleet op maat geproduceerd.

5 10,- per stuk (incl. btw)

Meenemers / Aanhaaksysteem
Wanneer u uw systeem samenstelt, kunt u ervoor
kiezen om uw glazen wand te laten voorzien van
meenemers. Deze meenemers zorgen ervoor dat
bij openen en sluiten van de wand iedere ruit
aan elkaar haakt.

Bovenprofiel

Voordelen: minder handelingen bij openen en sluiten.
Nadelen: altijd een overlap waar lastiger
		
schoongemaakt kan worden.
Meerprijs: 5 0,- (Gratis)

Glas

Zijprofiel

Handgreep

Tochtstrips

Schuifwagen
Onderprofiel

Meenemers

Lagere
stookkosten en
100%
transparant

Zelf uw
schuifwand
monteren?
Dat kan heel
eenvoudig.

U heeft nodig:
l
l
l
l
l
l

l

Accuboormachine
Waterpas
Staalboor (5 mm)
Afkortzaag of slijptol
Kitspuit
Verlijmkit voor de onderprofiel
(te bestellen in onze webshop)
Montageset
(te bestellen in onze webshop)

Montage bovenrail

Nastellen glaspanelen

Boor om de 500 mm een gat (5 mm) in het bovenprofiel.
Daarna schroeft u de bovenprofiel met schroeven
(afhankelijk wat voor materiaal) in de bovenliggende
balk/plafond. Zorg ervoor dat de onder- en bovenrail
loodrecht boven elkaar gemonteerd zijn.

Wanneer u alle ruiten heeft gemonteerd bent u bijna
klaar. Wanneer u de wand dichtschuift en u ziet nog
ruiten die niet helemaal waterpas staan, kunt u in
de zijkant van het onderprofiel met imbussleutel 5
de ruiten nog nastellen. Als de wagen omhoog
gesteld dient te worden, dient de tweede persoon de
ruit mee te tillen. De kleine imbusbout heeft niet de
kracht de gehele ruit omhoog te draaien.

Montage onderrail
Zorg ervoor dat u een stevige ondergrond heeft waar
het schuifsysteem op komt te staan. De ondergrond/
fundering dient redelijk waterpas te zijn, dit omdat
de ruiten anders uit het lood gaan staan. Er zit een
kleine stelmogelijkheid in de wagens/wielen.
Kit het onderprofiel in met Tec-7 (te bestellen in
onze webshop) en plaats deze loodrecht onder het
bovenprofiel op de ondergrond. Plaats de rail met
de afwateringsgaatjes naar buiten. Dus niet naar
de ruimte welke afgesloten wordt.

Montage glaspanelen
Pak het glaspaneel met 2 personen (ieders aan één
kant) op en gelijd het met de bovenkant voorzichtig
in het juiste spoor, laat het paneel daarna rustig
zakken op de juiste rails. Herhaal dit met iedere ruit.

Montage tochtstrips en zijprofielen
Op het moment dat uw systeem helemaal afgesteld
is kunt u de zijprofielen en tochtstrips op maat zagen
of slijpen. Houdt de tochtstrips altijd 7 mm korter
dan de kleinst gemeten maat. Dit i.v.m. werkingen
door temparatuur van uw overkapping.
Klem de tochtstrips om de 20 cm een beetje dicht
met een waterpomptang en daarna klikt u deze
eenvoudig op het glas.
U kunt er ook voor kiezen om ze niet dicht te knijpen,
maar te verlijmen op het glas.

Voordelen terrasbeglazingopmaat.nl
l

l

Uw systeem in iedere gewenste RAL-kleur
(zijprofielen, bovenprofiel en glaswagens).
Zonder meerprijs.
U bepaalt zelf het aantal panelen van uw
schuifsysteem, wij maken het glas en de wagens
compleet op maat zodat u altijd een overlap
van 13-18 mm heeft. Zonder meerprijs.

l

Gratis levering door heel Nederland!

l

Betaling achteraf mogelijk.

l

Van begin tot eind loopt uw contact
via dezelfde contactpersoon.

Uit
eigen
fabriek en
10 jaar
garantie

3-railsysteem
Profiel

Breedte

Hoogte

Kleur

Bovenprofiel

60 mm

42 mm

Iedere gewenste RAL-kleur

Onderprofiel

60 mm

19 mm

Grijs geanodiseerd aluminium

60 mm

Iedere gewenste RAL-kleur

Glaswagen

*10 mm ESG getemperd en gehard veiligheidsglas met geslepen en gepolijste randen.

5-railsysteem
Profiel

Breedte

Hoogte

Kleur

Bovenprofiel

100 mm

42 mm

Iedere gewenste RAL-kleur

Onderprofiel

100 mm

19 mm

Grijs geanodiseerd aluminium

60 mm

Iedere gewenste RAL-kleur

Glaswagen

*10 mm ESG getemperd en gehard veiligheidsglas met geslepen en gepolijste randen.

6-railsysteem
Profiel

Breedte

Hoogte

Kleur

Bovenprofiel

120 mm

42 mm

Iedere gewenste RAL-kleur

Onderprofiel

120 mm

19 mm

Grijs geanodiseerd aluminium

60 mm

Iedere gewenste RAL-kleur

Glaswagen

*10 mm ESG getemperd en gehard veiligheidsglas met geslepen en gepolijste randen.

Marktstraat 25
5171 GM Kaatsheuvel
Tel: 0416-532785
E-mail: info@terrasbeglazingopmaat.nl

Terrasbeglazingopmaat.nl

