
Fundering: 

Voor het plaatsen van glazen schuifwanden is het van belang dat de ondergrond waarop de 

schuifwand geplaatst worden gefundeerd is en waterpas ligt. De fundering dient minstens 390 kilo 

per strekkende meter aan te kunnen. Vallei Glas biedt aluminium funderingsbalken aan waarmee u 

de glazen schuifwanden volledig kunt funderen.  

Totale hoogte systeem glazen schuifwanden 

 In de tabel ziet u de ideale totale hoogte voor glazen schuifwand systeem. Hierbij is er een speling 

van 2cm naar boven en 2cm naar onderen. Hierbij meet u de hoogte vanaf de fundering tot de 

onderkant van de goot/balk. Indien uw terrasoverkapping met afschot is geplaatst dan dienen zowel 

de laagste als hoogste maat binnen de onderstaande tabel te vallen. Indien uw afmeting niet binnen 

deze maten valt dan dient u deze ruimte op te vullen. Voorbeeld: heeft u een hoogte van 2095mm 

van fundering tot onderkant goot, dan bestelt u het systeem met een totale hoogte van 2100mm.  

 

 

Breedte en overlapping glazen schuifdeuren 

Meet de breedte van de opening die u af wilt sluiten met een glazen schuifwand. Er zijn 6 typen rails 

beschikbaar: - 1 rail met een lengte van 1960mm - 2 rail met een lengte van 1960mm - 3 rail met een 

lengte van 2940mm - 4 rail met een lengte van 3920mm - 5 rail met een lengte van 4900mm - 6 rail 

met een lengte van 5880mm. Wanneer u de volle lengte van een rail gebruikt is er geen overlap 

tussen de glazen platen, aangezien de glazen platen 980mm breed zijn. De railsystemen zijn 

eenvoudig in te korten. U berekent de overlap per plaat door de lengte die u inkort te delen door het 

aantal glasplaten minus één. Voorbeeld: u wilt een 4-rail systeem inkorten met 210mm. Een 4-

railsystem bevat 4 glasplaten. Haal hier voor de berekening één glasplaat vanaf. De overlap per stuk 

is 210: 3 = 70mm.  

Indien de opening die u wilt afsluiten groter is dan 5880mm, dan heeft u de onderstaande 

mogelijkheden:  



1. Verklein de opening naar maximaal 5880mm door een deel van de opening dicht te maken met 

een vaste wand.  

2. Verdeel de opening in tweeën met een extra staander, zodat u twee afzonderlijke railsystemen 

kunt plaatsen. 

 

 

 

 

 


