
      Bouwpakket Discreto schuifdeuren 

 
Berekeningstabel 

Inbouwhoogte  Paneel en greeplijst hoogte/lengte  

 -56 mm  

   
Inbouwbreedte Overlap Inbouwbreedte  

+ overlap 
 Deurbreedte 

Incl. greeplijst 

2 deuren  +30 mm  ÷ 2  
3 deuren  +60 mm  ÷ 3  
4 deuren A  +90 mm  ÷ 4  
4 deuren B  +60 mm  ÷ 4  
5 deuren  +120 mm  ÷ 5  
6 deuren  +150 mm  ÷ 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Montage greeplijsten aan paneel m.b.v. schroef 3.5x16 aan de achterzijde. 

- Montage bovenwiel naast greeplijst op het paneel met schroef 3.5x16 

- Montage softclosing m.b.v. de aluminium hoekjes en bout M4x25 (middelste tapgat) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zaagmaat paneelbreedte 

4 deuren A = 3 overlappingen 

4 deuren B = 2 overlappingen 

Deurbreedte - aftrek greeplijsten. 

Hoek-hoek  = -8 mm = zaagmaat paneel 

Hoek-wand = 20 mm = zaagmaat paneel 

 

Uitsparing Onderwielen 

Monteren met bolkop 4x10 

(indien nodig montagelijm gebruiken) 

Vanaf onderzijde met 3,5x40 mm 

(voorboren verreist) 

 

Montage schuifdeuren op maat 

- Boor in de bovenrails de montage punten op de gewenste plaats. 

- Schuif aan de kopzijde de aluminium montageplaatjes in de bovenrails, let hier bij op dat ze in het juiste spoor gemonteerd 

worden. (1 plaatje per schuifdeur) 

- Monteer de bovenrails  

- Plaats de onderrails op de vloer.. (nog niet hechten!) 

- Plaats 1 schuifdeur en stel de deur waterpas 

- Teken vervolgens de onderrails af en verwijder dan de folie van dubbelzijdige tape. 

- Plaats de onderrails op de afgetekende plaats. 

- Plaats de schuifdeuren. 

- Stel de schuifdeuren af met een kruiskopschroevendraaier aan de bovenzijde van het onderwiel. 

- Monteer de activator van de softclosing op ca. 20 cm vanaf de buitenzijde van de schuifdeur. 

- Knip de activator op lengte zodat het bovenwiel net onder de activator door kan. 

- Door de aluminium montageplaatjes te verschuiven kunt u de schuifdeur traploos afstellen zodat de softclosing optimaal 

functioneert. 

- Bij gebruik van softclosing kunt u geen alu positiehouder monteren! 

 


