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INSTALLATIE INSTRUCTIES
VETRO - GLAZEN SCHUIFDEUR

Lees volgende instructies aandachtig alvorens van start te gaan.

Product op de afbeelding
INOX RAIL & INOX Roller & geleider

 (342147 - 342130)
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Deurelementen 

Ga na of U in het bezit bent van een glazen schuifdeur, een roestvrij 
stalen rail, 2 geleiders, pluggen en schroeven, 4 roestvrij stalen hou-
ders, 2 deurstoppen en een vloergeleider. De glazen schuifdeuren 
dienen rechtstreeks op de muur geplaatst te worden. Zorg ervoor 
dat de muur stevig genoeg is om het gewicht van de schuifdeur te 
dragen. 

Gereedschappen
Tijdens het plaatsen zal U ook een schroevendraaier, een zeskant-
schroevendraaier, een meter, een waterpas, een boormachine en 
een potlood nodig hebben. 

Voorbereidingen
Kijk na of uw deur minimum even hoog en minstens 10 mm breder is 
dan uw deuropening. 
Ten tweede is het belangrijk na te gaan of er genoeg ruimte is om 
uw deur open te schuiven. Controleer of U aan de ene zijde van uw 
muuropening minstens 5 cm ruimte hebt en aan de andere zijde 
van de deuropening plaats hebt voor de resterende lengte van uw 
geleider. Deze resterende lengte is de lengte van uw rail min uw 
breedte van uw deuropening min de eerder afgetrokken 5 cm. 

Tenslotte is het belangrijk te bepalen of er voldoende ruimte tussen 
het plafond en de vloer is. Hiervoor hebben we minstens 115 mm 
meer nodig dan de hoogte van de deur. 

De standaardmaten van de glazen schuifdeur zijn 2150mm x 930mm 
x 8mm. Dit betekent dat uw deuropening maximum 2150mm hoog 
mag zijn en een maximum breedte van 920 mag hebben.

Plaatsing van de schuifdeur in 4 eenvoudige stappen

Stap 1:  Bepaal de positie van de onderdelen 

1.1 Om de hoogte van uw rail te bepalen gaan we 41 mm optel-
len bij de hoogte van
uw deurblad. De som hiervan is de hoogte waarop u de boogga-
ten gaat aftekenen.

Om de horizontale positie van de 4 deurhouders te bepalen gaan 
we de afstand tussen de 2 uitersten gebruiken. De 2 uiterste houders 
worden geplaatst tussen het uiteinde van de rail en de verwachte 
positie van de deurstop. Eens de positie van de rail correct is aan-
geduid kan deze aan de muur bevestigd worden.
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Stap 2:  Bevestiging van de rail 

2.1  Eens we deze 2 posities hebben afgetekend kunnen we hun af-
stand opmeten. Deze afmeting delen we door 3 om de afstand tus-
sen elke geleider te bepalen.

2.2  Plaats de deurstop langs de binnenzijde van de uiterste railhou-
der zonder deze vast te schroeven.

Stap 3:  Plaatsing van de vloergeleiders 

3.1 Om de positie te bepalen van de vloergeleiders gaan we deze 
gelijk zetten aan de rand van de deuropening en aan 8 mm van de 
muur verwijderen.

3.2  Eens deze positie bepaald is gaan we de boorgaten aftekenen 
en kunnen we de vloergeleider op deze positie vastschroeven.

Stap 4: Afstellen en afwerking van de deur

Dit onderdeel is tijdelijk in onderzoek.

Belangrijke opmerkingen: 

Hoe sterk dit glas ook is, het kan breken. Deze glazen deuren zijn en-
kel geschikt voor intern gebruik. Alvorens U gaten in de muren gaat 
boren, verzeker er U van dat u geen elektrische bedrading of gas-/
waterleidingen raakt. 

Plaats deze deuren enkel op muren die een zwaar gewicht kunnen 
dragen. Stockeer deze glazen deuren en vooral de deurlijsten in een 
droge omgeving voor de installatie. 

Behandel uw glazen deuren met voorzichtigheid na het verwijderen 
van de verpakking, om te vermijden dat deze beschadigd raken. Leg 
of zet de deuren nooit zonder bescherming op een hard oppervlak. 

Plaats de deuren met 2 personen. Draag handschoenen en een vei-
ligheidsbril tijdens de installatie. 

De acceptatiecriteria van de VGI zijn van toepassing (www.vgi-fiv.
be) voor glazen deuren. Stel onderdelen nooit bij en gebruik alle 
onderdelen op de juiste manier tijdens de installatie. De volledige 
verkoopsvoorwaarden kunnen op eenvoudige aanvraag bekomen 
worden op www.solidintl.com. De Belgische Wetgeving is van toepas-
sing. De Rechtbanken van Kortrijk (België) zijn bevoegd. Nederlandse 
versie beschikbaar op aanvraag en ter inzage op de maatschappe-
lijke zetel en op www.solidintl.com/dutch/salesconditions.pdf


