
Schuifdeuren voor binnen, welke 
mogelijkheden zijn er?
Ben je op zoek naar schuifdeuren voor binnen en heb je een vraag? Hieronder vind je enkele veel 
gestelde vragen over schuifdeuren voor binnen. Heb je een vraag die hier niet tussenstaat? 
Neem dan via dit contactformulier contact met ons op.

Inhoud (Schuifdeuren voor binnen)
- Schuifdeuren voor binnen los kopen?
-  Wat voor soorten schuifdeuren hebben jullie voor 

binnen?
- Verkopen jullie schuifdeuren voor binnen op maat?
- Schuifdeuren voor binnen monteren?

Schuifdeuren voor binnen 
los kopen?
Ja, bij StoreMax kun je losse zelfbouw schuifdeuren kopen. Met het StoreMax basic systeem maak 
je snel en eenvoudig je eigen schuifdeur door het stappensysteem te volgen. Onze schuifdeuren op 
maat zijn geschikt voor iedere ruimte in huis, en verkrijgbaar in verschillende maten en designs.

Wat voor soorten schuifdeuren hebben jullie 
voor binnen?
Wij verkopen als onderdeel van het StoreMax basic systeem: lage schuifdeuren, kamerhoge 
schuifdeuren en scheidingsdeuren. Lage schuifdeuren zijn zeer geschikt voor de lage ruimtes op je 
zolder. Onze kamerhoge schuifdeuren kunnen gemakkelijk voor een inbouwkast worden geplaatst 
en scheidingsdeuren kunnen worden gebruikt om een afscheiding tussen twee ruimtes te maken.

https://www.storemax.eu/nl/over-storemax/contact
https://www.storemax.eu/nl/kasten/zelfbouw-schuifdeuren
https://www.storemax.eu/nl/faq/kasten-op-maat/schuifdeuren-voor-inloopkast


Verkopen jullie schuifdeuren 
voor binnen op maat?
De schuifdeuren voor binnen uit ons StoreMax basic systeem zijn eenvoudig zelf op maat te 
maken. Zo kun je meestal kiezen uit een rollend of hangend schuifdeursysteem, en beslis je 
zelf welke houten deurvulling je in je schuifdeur op maat wil. Je kunt kiezen uit onder andere 
verschillende eikensoorten, aluminium of ivoorkleurig hout. 
Ook een textieldeur behoort tot de opties. Kortom, met het StoreMax basic systeem creëer je een 
schuifdeur voor binnen die uitstekend past bij jouw inrichting.

Hoe monteer ik schuifdeuren voor binnen?
1. Begin met het op maat zagen van de boven en onderrail van de schuifdeur.
2.  Boor gaten in de rail en monteer deze aan het plafond. Schroef de rail net niet helemaal vast, 

zodat je de koof er nog tussen kunt plaatsen.
3.  Zaag de deurenpanelen en profielen op maat. En klem vervolgens de profielen om de 

deurpanelen en tik ze vast met een hamer.
4. Monteer de wielen aan het deurframe.
5. Maak de boven en onderrail op maat en bevestig aan je plafond.
6. Plaats je deur en geniet van je nieuwe schuifdeuren!

Bekijk ook onze online instructiefilms voor meer uitleg over de montage van binnen schuifdeuren.

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