
Tel NL: 085 888 320 0

Tel BE: 078 481 270

E-Mail: info@hmg-benelux-shop.com

Web: www.hmg-benelux-shop.com

Meenemer | Links

Artikelnr.: 9190022

 Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc. Pagina 1/5 Product data sheet van 03.11.2022 om 11:41:21 



Tel NL: 085 888 320 0

Tel BE: 078 481 270

E-Mail: info@hmg-benelux-shop.com

Web: www.hmg-benelux-shop.com

Productinfo

Meenemer

Om het sluiten van de glazen glazen schuifdeuren te vergemakkelijken, kunt u onder aan de aluminium elementen
meenemers monteren. Deze haken in elkaar zodat je maar één deur hoeft te sluiten en de andere deuren
mechanisch mee sluiten.

Als meenemers voor de glazen schuifdeuren worden gebruikt en deze zijn aluminiumkleurig zijn, dan is het visueel
mooier om de andere kunststof eindkappen ook te vervangen. Deze zin optioneel en onder "Toebehoren" te
vinden.

Let op: De meenemer werkt maar in één richting. Als de glazen schuifdeuren gesloten worden, worden de andere
deuren meegenomen, bij het openen moeten de ruiten afzonderlijk open worden geschoven.

Producttoepassingen

Passend voor onze glazen schuifdeuren.

Links of rechts?

Linke en rechte kant verwijzen naar het uitzicht van binnen de terrasoverkapping, dus zodat men naar buiten kijkt.
Als de glazen schuifdeuren van links naar rechts sluiten, dan is de linke variant nodig, als de glazen schuifdeuren
van rechts naar links sluiten, is de rechte variant nodig.

Hoeveel meenemers zijn er nodig?

Afhankelijk van de breedte van de terrasoverkapping en de glazen schuifdeuren heeft u het volgende aantal
meenemers nodig:

Zijkant:

Breedte 3,00 m = 2 x meenemers, 4 x eindkappen
Breedte 3,90 m = 2 x meenemers, 4 x eindkappen
Breedte 4,90 m = 3 x meenemers, 5 x eindkappen 

Voorkant:

Voor enkele overkapping met 2 staanders:
Breedte 3,00 m = 2 x meenemers, 4 x eindkappen
Breedte 3,90 m = 2 x meenemers, 4 x eindkappen
Breedte 4,90 m = 3 x meenemers, 5 x eindkappen
Breedte 5,90 m = 4 x meenemers, 6 x eindkappen 

Voor enkele overkapping met 3 staanders:
Breedte 6,00 m = 4 x meenemers, 8 x eindkappen 

Voor gekoppelte overkapping met 3 staanders:
Breedte 7,80 m = 4 x meenemers, 8 x eindkappen
Breedte 9,80 m = 6 x meenemers, 10 x eindkappen
Breedte 11,80 m = 8 x meenemers, 12 x eindkappen 
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Voor gekoppelte overkapping met 5 staanders:
Breedte 12,00 m = 8 x meenemers, 12 x eindkappen 

Inhoud

1 pak = 1 stuk
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Tech. Details
Staat Nieuw

Type Meenemer

Materiaal Aluminium

Toepassing Makkelijke sluiting van sliding doors

Passend voor Sliding Doors

Versie Links

Merk Sunrooms
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Montage

Meenemer

De meenemers zijn heel makkelijk te monteren.

Let op: Voor gedetailleerde informatie met duidelijke instructies verwijzen wij uitdrukkelijk naar de montage-
instructies onder "Downloads”.
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