
Hoe plaats je schuifdeuren?
StoreMax krijgt regelmatig vragen over het plaatsen van schuifdeuren. De meest gestelde vragen 
behandelen we hieronder. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op of bezoek 
een van onze verkooppunten bij jou in de buurt.

Inhoud (Hoe plaats je schuifdeuren)
- Hoe plaats je StoreMax schuifdeuren?
- Kan ik mijn schuifdeuren zelf plaatsen?
-  Kan ik iemand laten komen die de schuifdeuren 

voor mij plaatst?
- Hoeveel kost het laten plaatsen van schuifdeuren?

Hoe plaats je StoreMax 
Comfort schuifdeuren? 
StoreMax Comfort schuifdeuren zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk te bevestigen zijn. Voor 
het plaatsen van je schuifdeur heb je een waterpas, meetlint, schroevendraaier en boormachine 
nodig. Je begint altijd met het op maat zagen van de rails, waarna je de plafondrail in het plafond 
schroeft. Vervolgens hou je de schuifdeur op de gewenste plek, om zo te weten te komen hoe je 
de vloerrail moet plaatsen. Let erop dat je de schuifdeur waterpas vasthoudt. Vervolgens bevestig 
je de vloerrail, door deze vast te schroeven of te bevestigen met dubbelzijdige tape. Als de rails zijn 
bevestigd kun je de deur erin plaatsen. Let op: aan de zijkant van de deuren zitten schroeven. Deze 
kun je gebruiken om na het plaatsen van de deur, de deur nog iets bij te stellen. 

Kan ik mijn schuifdeuren zelf plaatsen? 
Alle StoreMax schuifdeuren kunnen zelf worden geplaatst. De handleidingen en instructievideo’s 
vind je op onze site onder het kopje Montagehulp in de footer. 

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


Kan ik iemand laten komen die de 
schuifdeuren voor mij plaatst?
Het laten inmeten en het monteren van onze schuifdeuren op maat kun je ook overlaten aan onze 
montageservice. Na het plaatsen van de bestelling komen zij eerst de maten opmeten. Zodra 
de bestelling is geleverd komt onze monteur nog eens langs, deze keer voor het daadwerkelijk 
plaatsen van de schuifdeuren. Je hoeft de materialen van tevoren niet naar de gewenste plek 
te brengen. Dat is fijn, want de materialen kunnen zwaar zijn. Onze monteur vertrekt pas als jij 
tevreden bent over onze op maat gemaakte schuifdeuren. 

Hoeveel kost het laten plaatsen van 
schuifdeuren?
Bekijk in onderstaande tabel hoeveel het kost om schuifdeuren te laten plaatsen door onze 
montageservice.

Inmeten en monteren 2 -schuifdeurs kast: 284.- euro
Inmeten en monteren 3 -schuifdeurs kast: 379.- euro
Inmeten en monteren 4 -schuifdeurs kast: 474.- euro

Bovenstaande prijzen zijn inclusief btw.
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