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JVS Schuifglaswand Villa Steel Look
VOORBEREIDING

BENODIGDHEDEN

STAP 1

Producten uitpakken en controleren
Haal de producten uit de verpakking en controleer op eventuele beschadigingen.
Aanwijzing: Indien er beschadigingen zijn, maak dan vóór het monteren een duidelijke foto van de beschadigingen.
STAP 2

U-profielen op maat maken
1

Meet de hoogte van de bovenzijde van het H-profiel tot de onderkant van de bovenrail.

2

Trek van de maat bij stap 2.1, 5mm af en zaag het U-profiel op basis van deze lengte.
Aanwijzing: Zorg er voor dat de loopwagens op de juiste hoogte zijn afgesteld, vóórdat u begint met meten.

STAP 3

Rubbers op maat maken
1

Bepaal de vlakverdeling per deur. Aantal horizontale roedes = aantal vlakken -1.

2

Bepaal de lengte van de rubbers.

3

1

Aantal roedes x 36mm.

2

Lengte U-profiel - uitkomst stap 3.2.1 = resterende lengte.

3

Resterende lengte / aantal vlakken van de deur = lengte van de rubbers.

Knip of snij het benodigd aantal rubbers op maat.
Aanwijzing: Zet de rolmaat vast op de juiste lengte, leg deze op tafel en houdt het rubber langs de rolmaat en gebruik de rolmaat als aanslag.
Zo knipt u de rubbers sneller op gelijke maat.

STAP 4

Roedes op maat maken
1

Meet de breedte van het glaspaneel.

2

Trek van de maat bij stap 4.1, 2mm af en zaag de roedes op basis van deze lengte.
De handleiding gaat verder op de volgende pagina.
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JVS Schuifglaswand Villa Steel Look
MONTAGE

STAP 5

Rubbers & U-profielen monteren
1

Plaats de rubbers om de kopse kanten van het glas. Laat tussen de rubers 36mm over. Daar tussen vallen straks de roedes.

2

Klop voorzichtig, met een rubberen hamer, het U-profiel over de U-rubbers.
Aanwijzing: Monteer de rubbers van onder naar boven.
Aanwijzing: Gebruik een stukje overgebleven roede als afstandsmaat. Houdt daarbij rekening met 1 mm extra spelingsruimte, zodat de roede
straks soepel tussen de rubbers kan glijden.
Let op! Bij te hard kloppen kan er schade ontstaan aan uw glaspanelen.

5.1

5.2

De handleiding gaat verder op de volgende pagina.
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MONTAGE

STAP 6

Roedes monteren
1

Plaats de roede achter één van de twee U-profielen, op de vrije plek tussen twee U-rubbers.

2

Buig de strip gelijkmatig om ook de andere zijde, achter het U-profiel, tussen de twee U-rubbers te plaatsen.

3

Zodra de strip terug veert zit deze vast.

4

Herhaal bovenstaande stappen voor alle roedes.

5

Herhaal het gehele proces voor alle glaspanelen.

U bent nu klaar met het monteren van uw product. Op de volgende pagina’s vindt u handige aanvullende handleidingen.
Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!
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JVS Schuifglaswand Villa Steel Look
AANVULLENDE HANDLEIDINGEN

AANVULLENDE HANDLEIDING 1

Montage video's
Op het YouTube-kanaal van JVS Zonwering kunt u zowel productinformatie als eenvoudige montage instructies vinden, die stap voor stap uitgelegd
worden. Dit betekent dat zowel beginnende als ervaren klussers onze instructies gemakkelijk kunnen volgen. Onze video’s bevatten handgeschreven
ondertiteling en hebben 4K kwaliteit, zodat u zelfs de kleinste details niet hoeft te missen.
Het YouTube-kanaal van JVS Zonwering is te bezoeken via: https://www.youtube.com/JVSZonwering

AANVULLENDE HANDLEIDING 2

QR-codes
Om gemakkelijk en snel de door u gewenste informatie te bekijken kunt u onderstaande QR-codes scannen. Dit kan met de camera
van uw mobiele telefoon of tablet. Na het scannen wordt automatisch de juiste website geopend.

Bekijk alle handleidingen

v1.0

Bekijk ons YouTube kanaal

Neem contact met ons op
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MONTAGE HANDLEIDING JVS SCHUIFGLASWAND VILLA STEEL LOOK
Deze handleiding is een uitgave van JVS Zonwering B.V.
SCHRIFT
JVS Zonwering B.V.
VORMGEVING EN FOTOGRAFIE
Marketing, JVS Zonwering B.V.
WEBSITE
www.jvszonwering.nl
CONTACT
info@jvszonwering.nl
© 2022
Niets uit deze handleiding mag voor commerciële doeleinden worden overgenomen, verveelvoudigd, bewerkt of op welke wijze dan ook openbaar
gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JVS Zonwering BV. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele
onjuistheden of schade door onjuist handelen.
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