
Montagehandleiding 
AGILE 150 wandmontage 
 
Benodigd montagegereedschap: 
boormachine, boortjes voor 8mm pluggen, 
inbussleutels 3 en 4mm, 
kruiskopschroevendraaier middelgroot 
platte schroevendraaier middelgroot 
 
Montagevolgorde: 
1. Montage van de klemrollen 

Afb. A + B 
Klemrollen (1) voorbereiden voor te plaatsen glasdikte: 
Beschermfolie (1a) van zelfklevende band trekken en op de beslagvoering (1b) plakken. 
Let er op dat de beslagvoering niet buiten de randen uitsteekt. 
3mm dikte = 8mm glas 
2mm dikte = 10mm glas 
1mm dikte = 12mm glas 

 standaard bijgeleverd bij iedere klemrol 
 
0,7mm dikte = 13,5mm glas, plus een 1mm dikke aluminium strook (1c). 

 speciale accessoires 
 
Beide klemrollen (1) met een afstand van 10mm t.o.v. de zijkant volledig op het glas 
schuiven.  De 4 schroeven (2) per rol met inbussleutel 4mm vastschroeven met 
aandraaimoment 12Nm.  Draai voor de latere montage de schroefdraadstift (3) omhoog met 
inbussleutel 3mm tot aan de bovenkant van de klemrol. 
 
<Tekst Abbildung A) 
Afb. A 
verzonken schroef 
verzonken schroef 
plug S8 
daghoogte 
glashoogte = daghoogte + 20mm 
Afb. B 
 
1. Looprail, afb. C + D 
Wandmontageprofiel (4) tegen de muur uitlijnen, aftekenen en met 2 verzonken kruiskop-
houtschroeven 6x45 en pluggen 8mm aan de uiteinden aan de wand bevestigen.  De overige 
montagegaten met 8mm boortjes doorheen de gaten in het wandmontageprofiel boren.  
Pluggen insteken en met de verzonken houtschroeven bevestigen.  Het zakje met 
accessoires bevat standaard pluggen; evt. pluggen voor andere toepassingen dienen zelf 
voorzien te worden.  Stootbuffers (5) aan beide uiteinden in de looprail (6) schuiven. 
 
Afb. C 
 
2. Inhangen van de schuifdeur, afb. E + F 
Deurpanelen als op afb. E op blokjes (9) van 10mm zetten. Looprail (6) op het 
wandmontageprofiel (4) plaatsen.  Let erop dat de rollen op de verdikking (7) van de looprail 
liggen.  Met de verzonken schroeven M6x12 (8) en inbussleutel 4mm bevestigen met 
aandraaimoment 12Nm.  Blokjes (9) verwijderen. 
 
3. Montage van de vloergeleiding, afb. F 
Het kunststof binnengedeelte van de vloergeleiding (11) instellen op de juiste glasdikte door 
de nok in de juiste markering in de onderzijde van het metalen gedeelte te drukken.  



Vloergeleiding onder het loodrechte deurpaneel plaatsen en aftekenen.  Vastschroeven op 
de vloer.  Gebruik hiervoor twee verzonken kruiskop-houtschroeven 5x40 en twee 8mm 
pluggen. 
 
Afb. E 
montage schuifdeur 
 
4. Instellen van de schuifdeur, afb. G + H 
Schuifdeur in „gesloten positie“ brengen en de stootbuffer (5) tegen de klemrol schuiven.  
Met de verzonken schroef (11) vastschroeven en met de schroefdraadstift (12) borgen.  
Beide schroeven vastschroeven met inbussleutel 3mm.  Doe hetzelfde met de stootbuffer (5) 
op de tegenoverliggende zijde bij „geopende positie“. 
 
Instelling van de hoogte: 
De schroeven voor de instelling van de hoogte zijn af fabriek op ca. 10mm vloerafstand 
ingesteld.  De hoogte kan ± 5mm worden versteld. 
 
Schroefdraadstift (15) indraaien = vloerafstand vergroten. 
Schroefdraadstift uitdraaien = vloerafstand verkleinen. 
 
Na de instelling van de hoogte de verzonken schroeven (14) met de platte schroevendraaier 
stevig aandraaien.  Draai vervolgens de schroefdraadstift (13) tot tegen de onderzijde van de 
looprail en een kwartdraai terug.  Hierdoor kan de deur er niet uitgetild worden. 
 
Foliestroken ter afdekking (16) opplakken. 
 
Afb. G 
Afb. H 
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