Montagehandleiding schuifdeuren
De schuifdeuren worden compleet geleverd inclusief de volgende materialen:
1x schuifdeur
1x ijzeren deurrail | 300 cm lang

2x wielenblok

2x ophangbeugel voor wielenblok

2x eindstop

1x ondergeleider | 136,5 cm lang

1x onder geleidingsrol
1x inbouw haakslot

Door u zelf bij te bestellen: 5x muurbevestigingsbeugel of plafondbevestigingsbeugel.

Stap 1. Zet de twee ophangbeugels voor het wielblok in elkaar. Bepaal de breedte door
deze bovenop de deur te leggen en maak de beugels vervolgens vast. Schuif het ringetje
om de bout en plaats de veerring aan de onderzijde. Draai vervolgens de moeren aan.
Stap 2. Bevestig de twee ophangbeugels voor wielenblok aan de bovenkant van de
schuifdeur. Monteer deze aan de 2e plank van buiten. Het u-profiel moet vlak op het hout
komen te liggen, zie hier:

Stap 3. Draai de wielenblokken in de ophangbeugels die zojuist gemonteerd zijn. Draai
één moer omhoog, richting de wielen en draai de andere moet eraf. Deze kun je
uiteindelijk gebruiken om de deur te stellen. Draai de wieltjes vervolgens volledig in de
ophangbeugel. Als ze er volledig aan gedraaid zijn, draai de wieltjes dan drie slagen terug.
Als de deur uiteindelijk strakker gemonteerd moet worden, kan dat hiermee gedaan
worden. Draai de moer uiteindelijk tegen de moer van de ophangbeugel aan.
Stap 4. Bereken vervolgens de ruimte die nodig is om de deur op te hangen.
De deur moet 2 cm boven de straat komen te hangen + de hoogte van de deur (200 cm)
+ ophangbeugel + onderkant van de wieltjes + geleider + muur- of plafondbeugels = de
ruimte die je nodig hebt.
Wordt de deur aan een balk gemonteerd? Dan is dit de maat van de onderkant van de
balk.
Stap 5. Bevestig de regel aan de palen/het regelwerk voor de deur.
Stap 6. Teken de plek waar de muur- of plafondbeugels moeten komen af en bevestig
hier de vijf beugels. Gebruik je hardhout? Boor de gaten dan even voor.
Stap 7. Schuif de ijzeren deurrail in de muur- of plafondbeugels. Zet deze vast door de
schroeven die in de beugels zitten goed aan te draaien.
Stap 8. Hang de schuifdeur in de ijzeren deurrail.
Stap 9. Bevestig de deurstop op de plekken waar de deur ook daadwerkelijk moet
stoppen. Zorg ervoor dat één ijzeren plaatje onder de deurrail komt en het andere plaatje
erin. Draai de bout die het dichtst bij de deurstop zit stevig aan, zodat deze niet meer kan
bewegen:

Stap 10. Monteer de ondergeleider aan de onderkant van de deur.
Stap 11. Monteer de onder geleidingsrol op de grond, aan de achterkant van de deur.
Zorg ervoor dat de deur er niet uit kan ‘vallen’ als deze opent of sluit.
Stap 12. Hang de deur af, zodat deze waterpas is. Dit doe je door de moer van het
wielenblok die aan de ophangbeugel aan te draaien.
Stap 13. Teken het hart van het handvat op 1.10 meter boven de grond af op deze manier:

Stap 14. Houdt vervolgens de slotkast voor de deur. Zorg ervoor dat de haakse streep die
zojuist gezet is, in het midden komt van het krukgat.
Zet vervolgens een streep aan zowel de boven- als onderkant van de slotkast.
Stap 15. Monteer de eerste stootlat aan de onderzijde, tot en met de plek waar de streep
is gekomen. En monteer de tweede stootlat aan de bovenzijde tot en met de plek waar de
bovenste streep is gekomen.
Stap 16. Nu kunnen de gaten van het krukgat en cilindergat uit de deur gezaagd worden.
Gebruik voor het krukgat speedboor 19, voor het bovenste gedeelte van het cilindergat
ook speedboor 19 en voor het onderste gat speedboor 16.
Stap 17. Schroef de voorplaat tegen de stootlat vast. Zet het cilinderslot vast met de
gouden schroef.

Stap 18. Nu kunnen de handvaten gemonteerd worden. Doe dit door de stift aan het
handvast te monteren met de inbus. Vervolgens kan deze tegen de deur vastgeschroefd
worden.
Maak aan de andere kant eerst de handvaten vast en schroef als laatste de inbus vast. Zet
als laatste de schilden vast voor een nette afwerking.
Stap 19. Monteer de sluitplaat op de regel. Dit doe je door de deur dicht te duwen en
streepjes te zetten onder en boven het slot. Vervolgens kan de deur weer open en kan de
plaat met de schroeven gemonteerd worden. Zorg ervoor dat het slot in het midden van
de opening valt.
Stap 20. Verwijder het hout uit de dag- en nachtschootopening.

Klaar! De deur hangt!

