Het maken van de deuren.

Voorbereidingen
Met de “spacerblocks” kunt u kleine
hoogteverschillen of verschillen in de
openingsbreedte opvullen.

4650

Met “schuine kapclip” eveneens
gewenste hoogte instellen en met clip
afhankelijk van schuinte opvullen.
Inbouwhoogte meten tussen vloer en
vlakke onderzijde van de clip.

±2m

Met “plafondverlager” is traploos een
hoogte tot max. 294 cm te bereiken. U
stelt hem zodanig in dat de inbouwhoogte
259 cm wordt of de door u gewenste
hoogte.

ø 3mm

Van wand tot wand.
B
H
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Hier neemt u de maat links en rechts om
de hoogte (H) vast te stellen en boven en
onder om de breedte (B) vast te stellen.

B

Van wand tot eindpaneel.
Ook hier neemt u links en rechts de
hoogte (H) en boven en onder de breedte
(B). Plaats eindpanelen nadat railsets zijn
geplaatst.
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Inhoud Bouwpakketten

Wat heeft u verder nodig ?

- plafondrail
- bovengeleiders
- boven- en onderregels
- zijstijlen voor 8 mm panelen
- bodemrollers met
geïntegreerde borgclips
- deurbumpertjes
- vloerrail
- bevestigingsmaterialen
- montagehandleiding

- schroefmachine
- kruiskop-schroevendraaier
- schroevendraaier
- duimstok of rolmaat
- fijn getande ijzerzaag
- houtzaag (of decoupeerzaag)
- waterpas
- priem
- een boormachine
- boren en pluggen

Tussen twee eindpanelen.
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Ook hier meet u weer zoals bij vorige
situaties.
Let ook hier weer op dat u de
eindpanelen pas plaatst als de railset
reeds gemonteerd is.
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Het installeren van de rails en deuren

Algemene suggesties.

Zaag de panelen op de juiste maat.
Breedte:
2 deurs (totale breedte : 2) + 12mm
3 deurs (totale breedte : 3) + 17mm
4 deurs (totale breedte : 4) + 19mm
5 deurs (totale breedte : 5) + 20mm
Lengte:
totale inbouwhoogte - 40mm = lengte
paneel

Rails op de juiste maat zagen.
Zaag plafond- en vloerrail op maat. De
juiste lengte moet gelijk zijn aan de
openingsbreedte (B) -2 mm. Gebruik een
winkelhaak om recht af te tekenen en
zaag met een fijn getande ijzerzaag. Let
er op dat bij gebruik van workmate of
bankschroef de rail niet beschadigd.
Klem eventueel twee blokjes in de
plafondrail als zaaghulp.

De positie van de deuren.

Zijstijlen op maat zagen.
Zaag met een ijzerzaag elke stijl ±2mm
langer dan de lengte van het deurpaneel.
Houd de afgezaagde kanten van de stijlen
aan de bovenzijde van het paneel.

Bevestiging van de plafondrail.
Monteer bij een garderobe de achterzijde
van de plafondrail 65 cm uit achterwand
aan het plafond. Bij andere toepassingen
van uw kast monteert u de plafondrail
zodanig dat er genoeg ruimte is tussen
interieur en schuif-deuren. In principe is
elke diepte mogelijk.
Let op uitstekende delen (b.v.
handgrepen van eventuele laden)

Aanbrengen van deurbumpers. Wanneer
de kast gereed is en de deuren zijn
afgesteld, kunt u de zelfklevende
deurbumpers boven en onder aan de
deurstijlen plakken om uw deurstijlen te
beschermen en lawaai bij het tegen de
muur of andere deur slaan te vermijden.

* Let op :
Bij een zachte ondergrond, zoals bijv. hoogpolig tapijt, raden wij u aan om dat
gedeelte van het tapijt te verwijderen waar de rail geplaatst wordt. Ook kunt u
een dunne strook hout onder de rail bevestigen. Houd in dit laatste geval
rekening met de inbouwhoogte !

Zijstijlen op maat zagen.
Bewaar de afgezaagde stukken en gebruik
deze als mal voor de nieuw aan te
brengen verbindingssleuven. Op dezelfde
plaats in de stijlen, met een 3mm boor
enkele gaatjes naast elkaar boren tot een
nieuwe sleuf ontstaat.

Bevestiging van de vloerrail.
Leg de vloerrail los op de vloer. Plaats
één deur in de voorzijde van de
plafondrail en in het voorste spoor van de
vloerrail, aan de linker zijde. Hou een
waterpas tegen de deur en markeer de
positie van de vloerrail. Herhaal deze
handeling aan de rechterzijde. Neem de
deur weg en bevestig de vloerrail

Het maken van spiegeldeuren.
U kunt ook 4mm spiegels toepassen. Let
wel: max. 30 KG per deur. Om de spiegel
te laten passen plaatst u een 4mm plaat
achter de spiegel van gelijke grootte.
Uit veiligheidsoverweging adviseren wij u
een sterke zelfklevende folie aan de
achterkant van de spiegel te plakken.
Hiermee voorkomt u het uitvallen van
stukken bij een eventuele breuk.

Reinigings- en onderhouds advies :

Boven- en onderregels zagen.
Zaag met een ijzerzaag elke boven- en
onderregel 50mm korter dan de
breedtemaat van het paneel.
Ook hier gebruikt u de overgebleven
stukken als mal om zoals bij de stijlen
omschreven nieuwe sleuven aan te
brengen

Let op !
Controleer voor u in de vloer boort of er
geen leidingen liggen die beschadigd
kunnen worden. Bij het boren door tapijt
raden wij aan om eerst de plaats te
markeren het tapijt ter plaatse in te
snijden alvorens u gaat boren. Indien
boren niet mogelijk, adviseren wij u de
vloerrail, over de gehele lengte, met
dubbelzijdige tape vast te zetten. *zie

Afwerken van deurpaneel.
Het is mogelijk de panelen te schilderen of
te behangen. Hierbij moet u echter altijd
zowel voor- als achterkant behandelen om
eventueel kromtrekken te voorkomen.

Klem het frame om de panelen.
Plaats boven- en onderregel in het
midden van het paneel en duw deze met
de hand of met rubber hamer om het
paneel. Doe vervolgens hetzelfde met de
zijstijlen. Laat de stijl onder en boven 1
mm oversteken.
Lees voor speciale behandeling van
spiegel-deuren eerst algemene

Plaatsen van de deur.
Houd de deur naar u toe onder een hoek
van ± 15 graden. Klik de deur vervolgens
met de bovengeleiders in de plafondrail.
Zet de vloergeleiders in de vloerrail.
Plaats altijd eerst de achterste deuren.

Eind- of zijpaneel.
Indien u uw kastwand slechts aan één zijde
tegen de muur kan plaatsen maakt u
gebruik van een eind- of zijpaneel. Dit
paneel laat u iets verder door steken zodat
deuren aansluiten. Met paneelverbinders of
stoel-hoekjes bevestigt u het paneel aan
plafond, vloer en achterwand.

Bevestigen van bovengeleiders.
Houd de geleider schuin en steek hoekje
A boven in de zijstijl. Schuif vervolgens lip
B in de zijstijl.

Afstellen van de deuren.
Voor een juiste bediening en optimaal
visueel effect dienen de deuren afgesteld
te worden. Dit kunt u eenvoudig doen
door met een kruiskop-schroevendraaier
de stelschroef in de vloergeleider op de
gewenste hoogte in te stellen.

Wandaansluiting.
Om de deuren strak langs de wand te laten
aansluiten kunt u ofwel een opvullat
plaatsen (iets dikker dan de plint) of een
stukje plint verwijderen. Let hierbij op
lengte van de vloerrail.

Bevestigen van de bodemroller.
Houd de bodemroller schuin en steek
hoekje A onder in de zijstijl. Steek dan
lipje B in het daarvoor bestemde gleufje
in de zijstijl.
Om beschadigingen bij het installeren te
voorkomen, stelschroef uitdraaien zodat
het wiel buiten onderzijde van de deur
uitsteekt.

Borgclips instellen.
Draai de vleugel van de borgclip naar
voren. Vervolgens drukt u deze naar
beneden in de vloerrail en draait u de
vleugel weer terug. De borgclip zorgt dat
uw deur niet uit de rails loopt.

Decoratieve verlichting voor uw kast.
U kunt bijv. een fraaie koof bouwen en
hierin halogeen spotjes aanbrengen
waardoor plafondrail deels weggewerkt kan
worden. Plaats spots altijd minstens 15 cm
uit voorzijde deur. Plaats een eventuele
trafo op een onbrandbaar plaatje en met
voldoende ventilatie.

B

65 cm

bij 2 deuren :
bij 3 deuren :
bij 4 deuren :
bij 5 deuren :

N.B. De inhoud is afhankelijk van het door u gekozen pakket voor 2, 3 of 4
deuren, of een enkele deur.
Onder schuin dak.

U levert zelf de 8 mm panelen.
Ideaal zijn de 8 mm panelen welke in vele dekors verkrijgbaar zijn bij uw
winkelier. Afhankelijk van de openingsbreedte en de gewenste deurbreedte
(inclusief overlapping van de deuren) kiest u het aantal panelen. De
inbouwhoogte is max. 259 cm. Let wel op dat de deurpanelen 40 mm korter
moeten zijn dan de afgewerkte openingshoogte. 40 mm wordt namelijk in
beslag genomen door railsysteem en geleiders.
Maximaal gewicht per komplete deur : 30 kg.

B
H

H
B

Ook hier meet u weer zoals bij vorige
situaties, alleen is dakhoogte (H) hier tot
aan schuine kapclip of onder steunpunt
voor rail op schuin dak.
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Afwerken van de vloerrail.
Door een reepje vloerbedekking tussen
de twee rails te plakken (gelijk aan de
vloerbedekking in de kamer) krijgt u een
mooi geheel en zijn de schroeven
weggewerkt.

1 achter
1 voor
2 achter
1 voor
2 achter
2 voor
2 achter
3 voor

Voor het reinigen adviseren wij een droge doek of een licht vochtige zeem.
Droog goed af na het schoonmaken. Om optimale werking te behouden is het
aan te bevelen, af en toe, eventueel stof en vuil uit de vloerrailsporen te
verwijderen met een stofzuiger. Indien deuren door zetting na verloop van tijd
minder soepel lopen, verhelpt u dit door de deuren opnieuw te stellen.

In de serie StoreMax basics zijn standaard leverbaar:
Schuifdeurbouwpakketten
2 deurs tot 200 cm breed in wit en zwart
3 deurs tot 300 cm breed in wit en zwart
4 deurs tot 400 cm breed in wit en zwart
extra deurpakket in wit en zwart

