
Hoe maak je schuifdeuren?
In het StoreMax Basic assortiment zitten schuifdeuren die zelf op maat zijn te maken. Over dit 
systeem krijgen wij veel vragen. De meest gestelde vragen over het maken van schuifdeuren 
worden hieronder behandeld. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met een dealer 
bij jou in de buurt.

Inhoud (Kasten met legplanken)
- Kan ik mijn schuifdeuren zelf op maat maken?
- Wat heb ik nodig voor het maken van schuifdeuren?
- Hoe maak ik schuifdeuren?

Kan ik mijn schuifdeuren 
zelf op maat maken?
Ja, het StoreMax Basic systeem is zo ontworpen dat je schuifdeuren zelf op maat kunt maken. Je 
kunt zowel de deuren als de rails op maat zagen. 

Wat heb ik nodig voor het maken van 
schuifdeuren?
Voor het maken van je eigen schuifdeuren heb je een paar dingen nodig. Om te beginnen heb je 
de rails nodig, het ophangsysteem, de panelen voor de schuifdeuren en gereedschap. Denk hierbij 
aan een meetlint, zaag, ijzerzaag, boormachine, een sleutel en schroevendraaiers. Dit lijkt een 
hoop, maar de StoreMax schuifdeuren zijn zelfs door een beginner gemakkelijk zelf te maken. 

https://www.storemax.eu/nl/over-storemax/dealers


Hoe maak ik schuifdeuren?
Bekijk voor je begint met het maken van schuifdeuren goed de gebruiksaanwijzing of onze online 
instructiefilmpjes.
 Je begint met het meten van de inbouwhoogte en breedte van de kast. Vervolgens neem je een lat 
die gelijk is aan de breedte van de kast. Op deze lat monteer je de (schuine) kap clips. Bepaal de 
gewenste hoogte en schroef de clips aan de wand. 
Vervolgens kun je de pennen eruit halen en de lat weer van de muur halen (de kap clips blijven dus 
zitten). Teken de lengte van de rail af en boor er gaten in. Meet de dikte van de muurpanelen en 
bepaal aan de hand daarvan de afstand tussen de eerste en de tweede rail. Vervolgens bevestig 
je de rails aan de lat met de kap clips. Zaag de deuren vervolgens in het juiste formaat en monteer 
de wielen en de handgrepen. Nu kun je de deur in de rails hangen en de wielen afsluiten tot deze 
precies sluit. Let erop dat je deur waterpas hangt. Vervolgens kun je ook de rest van de deuren 
monteren. Zo gemakkelijk maak je zelf schuifdeuren!

https://www.storemax.eu/nl/videos
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