
Schuifdeuren voor knieschotten (op zolder)?
Op zoek naar schuifdeuren voor knieschotten? In het onderstaande overzicht vind je de meest 
gestelde vragen over het plaatsen van StoreMax Basic schuifdeuren op de zolder. Staat je vraag er 
niet tussen? Neem dan contact op met een van onze verkooppunten bij jou in de buurt.

Inhoud (Schuifdeuren voor knieschotten)
- Verkopen jullie schuifdeuren voor knieschotten?
- Hoe monteer je schuifdeuren voor knieschotten
- Hoeveel kosten lage schuifdeuren?

Verkopen jullie 
schuifdeuren voor knieschotten?
StoreMax verkoopt lage schuifdeuren die perfect passend kunnen worden gemaakt voor je 
knieschot. Op deze manier creëer je een extra, rustig ogende opslagruimte en maak je optimaal 
gebruik van de ruimte die je hebt. Onze schuifdeuren kunnen helemaal op maat worden gemaakt, 
en zijn verkrijgbaar in een hangend en rollend systeem. Het voordeel van een hangend systeem is 
dat je geen rail op je tapijt of laminaat hoeft te bevestigen.

Een rollend systeem is echter meer geschikt als je geen zware constructie aan je plafond 
wil plaatsen. Naast het systeem kun je ook een deurvulling kiezen die past bij jouw smaak. 
Deurvullingen zijn in verschillende kleuren en materialen (hout en textiel) verkrijgbaar.

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


Hoe monteer je schuifdeuren voor 
knieschotten?
Als je lage schuifdeuren wil monteren moet je eerst de inbouwhoogte en breedte bepalen zodat 
je de rails en deurpanelen op maat kunt zagen. Neem een lat die net zo groot is als de breedte 
van de kast en monteer daarop de schuine kapclips die naadloos aansluiten op jouw knieschot. 
Vervolgens bepaal je de juiste hoogte en schroef je de clips in de muur. Haal de pennen uit de 
muur en haal de lat weer van de muur af. 
Nu kun je de onderste schroeven ook vastdraaien. Zaag de rails op maat, plaats de voor en 
achterzijde op de juiste afstand en boor er voldoende gaten in. Hierna kun je deze rails bevestigen. 
De deuren hang je simpelweg, nadat ze op maat zijn gezaagd en de wielen zijn bevestigd, in de 
rails.

Hoeveel kosten lage schuifdeuren?
De prijs van lage schuifdeuren voor jouw knieschot hangt af van het materiaal, de afmeting, de 
dikte en het gekozen systeem. Laat daarom een offerte opmaken bij een van onze verkooppunten 
bij jou in de buurt. 

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