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Lage schuifdeuren met een hangend systeem (H-20)

Eenvoudig zelf een schuifdeur op maat maken? Dat kan met 
StoreMax Basic! Of je nu een ervaren of beginnende klusser bent, 
met StoreMax Basic creëer je een unieke schuifdeur voor jouw 
opbergwensen. De schuifdeuren van StoreMax Basic zijn een 
praktische oplossing met een moderne uitstraling en naar eigen 
wens samen te stellen in de sfeer van jouw woonstijl.

StoreMax Basic schuifdeuren zijn:

• Geschikt voor iedere ruimte in huis
• Eenvoudig zelf op maat te maken
• Makkelijk te monteren
• Passend in jouw woonstijl 

Kortom: decoratief, functioneel en eenvoudig! 

Zelf een schuifdeur op 
maat maken? Doen!
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Zwarte omlijste schuifdeuren (R-60) met 8mm eiken brons deurvulling

Voor iedere ruimte in huis biedt StoreMax Basic de keuze uit 
verschillende systemen. Lage schuifdeuren voor op zolder, 
kamerhoge schuifdeuren voor een kleding- of inbouwkast of een 
robuuste deur als scheidingswand. Kies jouw toepassing:
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Kies een schuifdeur 
die helemaal bij jou 
past!

Lage schuifdeuren
Ideaal voor op zolder, 
een werkplaats of als 
eenvoudig meubel-
stuk.

Schuifdeuren
Voor een inbouwkast, 
slaapkamer of 
bijkeuken. Je kunt van 
vloer tot plafond en 
in elke breedte een 
schuifdeur maken.

Scheidingsdeur
Een schuifdeur als 
scheiding tussen 
twee ruimtes. 
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Hoge schuifdeuren met een hangend  systeem 
(H-40) en massieve 22 mm panelen. 

Jouw gewenste toepassing gevonden? Kies dan voor het systeem dat hierbij 
past. Eén systeem bestaat uit één wielset en één rail. Hierbij heb je de keuze 
uit rollende (R) en hangende (H) schuifdeursystemen, waarbij de cijfers het 
maximale gewicht aangeven. Beiden zijn functioneel en eenvoudig in gebruik:

Maak keuze uit een rollend of 
hangend schuifdeursysteem

Rolt over een 
vloerrail
•  Geen zware plafond-

constructie nodig door 
gewicht op vloerrail  

•  Boren in ondervloer 
niet nodig door 
plakken onderrail

•  Geeft extra stabiliteit 
door boven- én 
ondergeleiding

Hangt aan een 
plafondrail
•  Geen onderrail nodig 

op de vloer, geeft 
strakkere uitstraling

•  Zeer geschikt als 
scheidingswand door-
dat je vloer doorloopt

•  Boren noodzakelijk 
om ondergeleiders te 
bevestigen

Rollend (R) Hangend (H)

Rollend
systeem

Hangend
systeem

Lage schuifdeuren

R-20 H-20

Schuifdeuren

R-40/R-60* H-40

Scheidingsdeur

H-60

* Verkrijgbaar in zwart en aluminium

Kies je systeem
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Welke deurstijl past bij jou?

TIP!

8 Rollend systeem (R-40) met SMB paneeldeuren

Kies je kleur

Frigo wit Aluminium Ivoor Kashmir Antraciet

Eiken wit Eiken brons Eiken grijs Eiken donker Gegrond*

* Overschilderbaar

Laat je deurvulling 
bij jouw verkoop-
punt op maat 
zagen! Zo kun je 
direct aan de slag 
met jouw schuif-
deuren. 

Als je het systeem en de toepassing hebt gekozen, kies dan een model uit 
de drie verschillende stijlen. 

Massieve deuren
In de schuifdeursystemen van Storemax monteer je eenvoudig een 
deurvulling naar wens van plaatmateriaal of meubelpanelen. Deze 
massieve materialen kun je vinden in de bouwmarkt 

Omlijste deuren met het R-60 systeem
Voor een schuifdeur met een moderne en strakke look, heeft StoreMax 
verschillende smaakvolle kleuren deurvulling. Deze houten deurvullingen 
zijn 8 mm dik en eenvoudig op maat te zagen.

Paneeldeuren 
Met de paneeldeur van Storemax kun je zowel lage als 
kamerhoge schuifdeuren maken met de verschillende 
systemen. Met de wit ommantelde grenen profielen kun je 
naar smaak je eigen paneeldeur ontwerpen.

Behoud de tijdloze witte kleur of maak je eigen unieke 
combinatie met de 8 mm deurvullingen. Zit je kleur niet in het 
assortiment? Kies er dan voor om de deur in elke gewenste 
kleur te schilderen zodat deze perfect past in jouw woning.
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Maak je schuifdeur compleet 
met praktische accessoiresBoodschappenlijst

Begint het al te kriebelen? Selecteer in onderstaand overzicht het systeem dat bij jouw 
gewenste schuifdeur hoort en ga aan de slag!

Montagefilm en inspiratie
Wil je ervaren hoe je stap-voor-stap eenvoudig een schuifdeur maakt? 
Doe inspiratie op via www.storemax.eu en bekijk de montagefilms.
Scan de QR-code op uw smartphone voor een directe link.

Schuine kapclip  
Voor eenvoudige 
montage van lage 
schuifdeuren aan 
een schuin dak.

Stootstrip  
Voorkom schade 
aan je schuifdeur-
kast zo blijft je kast 
langer mooi en 
beperk je geluid tot 
het minimum. 

Stofstrip  
Voor minder stof 
in je kast. Met 
een speciale 
kleefrand monteer 
je de strip in een 
handomdraai. 

Vloergeleider
Voor een goede 
geleiding van 
de hangende 
schuifdeuren.

Handgrepen
Met deze 3 varianten 
geef je een uniek 
accent aan je 
schuifdeur.

Softclose
Voorkom dat je 
deur met een luide 
klap dichtslaat.  
Voor geruisloos en 
zelfsluitend dichtgaan 
van je schuifdeuren.

Muurbevestiger
Voor bevestiging van 
de H-60 rail aan de 
muur.

Rollend
systeem

Hangend
systeem

Max. gewicht 
deurpaneel

Max. dikte 
deurpaneel

Lage schuifdeuren

R-20 H-20 20 kg
H-20: 12-38 mm
R-20: 12-18 mm

Schuifdeuren

R-40*/R-60 H-40* 40 kg
H-40: tot 38 mm
R-40: 12-22 mm
R-60: 8 mm

Scheidingsdeur

H-60 60 kg H-60: tot 50 mm

* Toepasbaar in combinatie met de paneeldeur

Montagefilm H-20 Montagefilm R-40 Montagefilm R-60 Montagefilm   
   paneeldeur
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Art. nr.: 01287 (05/’20) Wijzigingen in model en maatvoering voorbehouden.
Getoonde kleuren kunnen afwijken van originele deurvullingen en deuromlijstingen.
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