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Schuif hordeur
Toepassing

Schuifpui

De passende oplossing
voor grote oppervlakken
info g

beschermd model

Standaard geleverd bij de hordeur schuivend:
• RVS handgrepen
• schuifrails
• glij-nokken
• borstel-afsluiting
• RVS bevestigingsmateriaal

kleur g

standaard kleuren
RAL 9010
wit
RAL 9001
crème wit
		
RAL 8019
bruin
technisch zilver

opties g

De schuifhordeur is de ideale oplossing voor grote deuropeningen en schuifpuien. Vaste hordeuren vormen
daarbij de basis. Door plaatsing van rails zijn deze deuren als schuifhordeuren toe te passen. Dankzij strakke
rails boven en onder en gebruik van glijblokken in plaats
van storingsgevoelige wieltjes, is een lange levensduur
gegarandeerd. Daarnaast is het mogelijk meerdere hordeuren op de rails te plaatsen, zodat een dubbele schuifdeur ontstaat. Bij een duo-schuiver, schuiven de delen
achter elkaar. Dit kan door gebruik te maken van een
dubbele geleider. Borstels met aangepaste hoogten zorgen voor een insectendichte aansluiting.
De hordeuren laten zich eenvoudig wegnemen in de
winterperiode.
- schopplaat en of duwplaat
- petscreen (bestand tegen intensief gebruik, vooral
in een omgeving met huisdieren en kinderen)
-duoschuiver

RAL-kleuren	zijn leverbaar tegen
meerprijs.
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Schuif hordeur
techniek
Plaatsbepaling
Bij binnendraaiende/-schuivende
deuren buiten: bij buitendraaiende/schuivende deuren binnen.
Maat nemen

Op de dag montage: de dagmaathoogte +minimaal 6,7 cm, dagmaatbreedte +2cm. De hoogte
hart middenkader die u opgeeft
is gemeten vanaf de onderzijde
van de onderste geleider. In de
dag montage is ook mogelijk.
De eindmaten (breedte van het

schuivende deel x hoogte van het
schuivende deel+geleiders), lengte van de geleiders, hoogte hart
middenkader van onderkant af
gemeten, opgeven in centimeters.
De greepzijde opgeven gezien
vanaf binnen bij binnenmontage,
of gezien vanaf buiten bij buitenmontage.

1

Montage

Monteer de onderste geleider.
Plaats de hordeur met de lage
schuifnokken in de geleider.
Monteer de bovenste geleider.
De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere
smeermiddelen gebruiken.
Onderhoud

Verwijder de borgschroeven uit de
bovenste (hoge) glijnokken om de
schuifhordeur te verwijderen. Verwijder vuil van profielen en gaas
met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

1.

Alle vaste deuren worden standaard geleverd met RVS handgrepen.
Alle bevestigingen zijn onzichtbaar
achter het aluminium dekselprofiel
weggewerkt.

2.

2

3

‘In-de-dag’

3. ‘Op-de-dag’
4.

Duo-schuiver

De schuifhordeur zonder een schop
- of duwplaat.
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4
Doorsnede profiel van vaste hordeur.

Glijrail.
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