
Het pakket met de juiste glas variant en type palen heeft u van 
ons ontvangen. Houd rekening bij het uitpakken en installeren 
met:
• Dat de glaspanelen bij het uitpakken altijd ergens op worden 
 gezet (rubber, hout etc.)
• Zorg ervoor bij het neerzetten van de glazen dat met de randen 
 of hoek nergens tegenaan wordt gestoten
• Monteer de bouten in de klemmen altijd met de hand
• Zie afbeelding 1 voor de juiste montage wijze van de palen, 
 klemmen en het glas.

Maat afbeelding 0 + 1: 
• Asmaat muur tot palen = breedte glaspaneel + 35mm
• Asmaat paal tot paal = breedte glaspaneel + 25mm
• Afstand 0 punt/maaiveld tot onderkant glaspaneel

Montage muurklemmen: 
1: teken de onderkant van de klem af op de muur. 
Het 0 punt/maaiveld tot aan de onderkant is 105 mm, tenzij er 
voor een andere klemhoogte is gekozen. Teken hierna de 
boorgaten voor de klem op de muur af en boor ze voor. 
Let erop dat alle boorgaten van de klemmen in het lood staan en 
in 1 lijn zitten. Monteer vervolgens het achterste deel van de 
klem (afbeelding 3). Houd er rekening mee dat de onderste klem 
aan de onderkant gesloten is (afbeelding 6).

Montage afdekkappen en klemmen: 
2: De palen en het glas apart zetten
3: Palen met bodemplaat: de optionele afdekkappen vanaf 
de bovenkant over de paal heen schuiven (afbeelding 4)
4a: ontvet de klemdelen en plak de rubbers erop 
4b: monteer eerst de achterplaat en het tussenblokje aan 
de paal (afbeelding 5). Let op: de onderste klem van de set 
is aan de onderkant gesloten (afbeelding 6).
5: Wanneer de optionele houtpanelen als montage hulp zijn 
mee besteld, zet deze dan in de klemmen afbeelding 7 + 8). 
De palen t.o.v. elkaar uitrichten. Ondersteun de houtpanelen, om 
de hoogte te fixeren (bij de palen voor direct in het natte beton). 
Door latten op de montagehulp/houtpaneel te bevestigen, kunnen 
de palen (bij palen voor direct in het natte beton) in het lood 
gezet worden.

Montage palen: 
6: Palen met bodemplaat: teken de 4 boorgaten af, 
voorboren en daarna vast schroeven (afbeelding 9)
Palen voor direct in het natte beton: nadat de palen zijn 
uitgericht, het (snel) beton storten (afbeelding 10). Hierna het 
beton uit laten harden voorafgaand aan verdere montage. 

Montage glaspanelen 
7: Na de montage van de palen kunnen de mallen worden 
verwijdert en het glas er worden ingezet (afbeelding 11 + 12). 
Let hierbij goed op de rubbers in de glasklemmen. 
De glas panelen mogen niet zonder deze rubbers worden 
gemonteerd in de klemmen.
Hierna kunnen de voorplaten op het tussenblokje en de 
achterplaat worden geschroefd. De onderste klem heeft zijn eigen 
voorplaat. Hierhaal dit proces net zo vaak, totdat alle glazen erin 
zitten.  Gebruik bij de montage van meerdere middenpalen 
eventueel de voorplaat van een glasklem op de eindpaal om de 
glazen tijdelijk vast te zetten. Daarnaast geniet het de voorkeur 
om bij de montage van de glazen te beginnen aan de muur, 
of bij een beginpaal.

Reiniging van de glazen tijdens de opbouw: 
Iedere vorm van agressieve vervuiling tijden de opbouw dient 
vermeden te worden. In het bijzonder vervuiling van beton of 
cement geven na enige tijd een mat oppervlak.
Heeft u onverhoopt toch vervuiling dan adviseren wij dit rijkelijk 
met water te reinigen. Gebruik bij voorkeur onze houten montage 
mallen om dit te voorkomen.

Reiniging van de glaselementen na in gebruik name: 
In de regel is het voldoende uw glasscherm met behulp van water 
(tuinslang) van tijd tot tijd af te spoelen. Vuil nooit proberen 
droog te verwijderen. Hardnekkige vlekken eerst met water of met 
normaal in de handel verkrijgbare glas reinigingsmiddelen 
schoonmaken. Kalk afzetting kan zo nodig met normaal in de 
handel verkrijgbare producten worden verwijderd. Tuinglas dient 
men doorgaans als normaal vensterglas te reinigen.
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