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Benodigde gereedschappen

In deze KlusZo beschrijven we stapsgewijs waar u allemaal rekening mee
moet houden als schuifdeuren gaat plaatsen. We vertellen u wat u met
schuifdeuren kunt doen, welke systemen er zijn, hoe u ze monteert en hoe
u het kastinterieur samenstelt.
Formido Bouwmarkten B.V., Nijkerk.
Uitgave nr. 32-2003 Schuifdeursystemen.
De inhoud van deze KlusZo is met zorg
samengesteld. Er kunnen zich echter wijzigingen voordoen in producten en technieken. Gebruik deze KlusZo daarom als
algemene handleiding en lees altijd eerst
de instructie en/of handleiding voordat u
aan de slag gaat. Deze KlusZo is gedrukt
op chloorvrij papier.

Op de achterpagina van deze Kluszo staat een checklist zodat u weet wat u
allemaal nodig heeft voor deze klus.
Mocht u na het lezen van deze KlusZo nog vragen hebben over schuifdeursystemen, dan kunt u daarmee altijd terecht bij de servicebalie in onze winkel. Onze medewerkers zullen u graag verder helpen.

Schuifdeursystemen
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Schuifdeuren
Ruimte
bespaarders

Diverse
uitvoeringen

Op maat

Bij Formido heeft u ruime keuze uit schuifdeursystemen
van het merk Acme. Schuifdeuren kunnen overal in huis bijzonder handig zijn. Vooral als u de ruimte optimaal wilt
benutten. De ruimte voor de draaicirkel van 'gewone' deuren is immers niet nodig. In een slaapkamer bijvoorbeeld
kunt u zo veel ruimte winnen; het looppad tussen bed en
kastenwand hoeft met een schuifsysteem niet breed te zijn.
Maar ook in andere kamers komt wat extra ruimte soms
goed van pas. Denk eens aan een kinderkamer, logeerkamer, overloop, hal, woonkamer of de keuken. Verder zijn
schuifdeuren ook zeer geschikt om loze ruimtes onder een
schuin dak in praktische bergruimte om te toveren.
U kunt kiezen uit deurplaten in veel kleuren en uitvoeringen, bijvoorbeeld in uni, met structuur, of in houtnerf. Wilt
u een speels effect, kies dan een combinatie van deuren in
verschillende kleuren of gekleurd glas. Een bijzonder effect
krijgt u met een spiegeldeur. In de slaapkamer werkt dit
vaak heel goed. De ruimte lijkt er groter door en u heeft
een handige, lange kleedspiegel. Formido heeft spiegeldeuren in zilver of diverse decoratieve uitvoeringen o.a. brons,
grijs en blauw. Deurrails en omlijsting zijn ook in diverse
kleuren verkrijgbaar.
Hebt u een materiaalkeuze gemaakt, dan kunt u de voorbereidingen gaan treffen. Meet eerst de inbouwhoogte links
en rechts waar u de kast wilt plaatsen, de kastdiepte en de
totale breedte van de kastenwand. De maximale inbouwhoogte van de schuifdeuren is 260 cm. Is dat voor u te
hoog, dan maakt Formido ze gewoon voor u op maat
(gebruik daarvoor het bestelformulier dat u in onze winkel
kunt vinden). Is 260 cm te laag, bijvoorbeeld onder een
schuin dak, dan kunt u het hoogteverschil met houten latten opvullen. Wanneer het hoogteverschil ook daarvoor te
groot is, los dan het verschil op met de Acme plafondverlager (afbeelding 1 en 2 ). De Acme schuin-kap-klip biedt
uitkomst als u de bovenrail van het schuifsysteem direct
tegen het schuine plafond wilt plaatsen (afbeelding 3 ).

Schuifdeuren
Het aantal deuren dat in uw kast komt, wordt natuurlijk
bepaald door de gehele breedte van de kast (afbeelding 4 ).
Neemt de kast slechts een deel van de wand in beslag, kies
dan voor een breedte van een aantal deuren (afbeelding 5 ).
Komt uw kast onder een schuin plafond, ga dan uit van de
kastdiepte die u wenst. Meet daarna de hoogte van het
deurfront. Pas op voor maatverschillen tussen de linker- en
rechterzijde! Meet daarom beide zijden voor alle zekerheid
op (afbeelding 6 ).
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Hebt u vragen over de manier waarop u exact moet meten,
dan helpen onze Formido-medewerkers u graag bij deze
voorbereidingen. Ook bij het invullen van het bestelformulier assisteren ze u met plezier.
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Plafondverlager
lost het op

Een open ruimte boven een kast kunt u met een kooflijst
afdichten. De grote steun van de plafondverlager helpt u
daarbij. U kunt de plafondverlager traploos instellen van
12,7 tot 45,7 cm. U hoeft alleen de stang op de vereiste
lengte in te korten. Aan de kleine steun van de plafondverlager kunt u de plafondrail voor de schuifdeuren bevestigen.

Spotjes

Het is een leuk gezicht om spotjes in een kooflijst boven
een kast te monteren (afbeeling 7 ). Zaag passende gaten
in een apart paneel, leg er elektrische bedrading in aan en
monteer de armaturen voordat u het paneel plaatst. Ook
lichtspotjes vóór de kast kunnen de wand een speciaal
effect geven.
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Acme schuifdeursystemen
Acmee 4500
en 4600

U kunt kiezen uit twee typen zelfbouwsystemen met verschillende afmetingen: het Acme 4500 Zelfbouwpakket en
het Acme 4600 Professional Zelfbouwpakket. Acme 4500
heeft deurplaten van 244 x 122 cm, ongeveer 5 mm dik.
Het Acme 4600 Professional Zelfbouwpakket heeft deurplaten van 255 x 101,5 cm, 8 mm dik. Uit deze standaardmaten kunt u de deuren op de gewenste maat (laten) zagen.
Let u er wel op dat de plaatdikten van de deuren invloed
hebben op het geleidingssysteem. De lichtere platen van
Acme 4500 kunnen in een bovenrail rollen, de zwaardere
van de Acme 4600 rollen op een onderrail. De deuromlijsting en rails van Acme 4500 zijn wit, van Acme 4600 zijn
ze verkrijgbaar in wit, zwart en aluminium.
Kant-en-klare spiegel- en paneeldeuren zijn er in twee
inbouwhoogtematen: 227,5 en 239 cm. De standaardbreedtes zijn 76 en 91 cm. Losse railsets zijn er in diverse lengten.
Vraag naar de leverbare kleurencombinaties.

Deur
geleiding

Schuifdeuren moeten soepel 'lopen'. Uiteraard heeft elk van
de Acme-types een eigen geleidingssysteem dat makkelijk en
geruisloos loopt. Voor de op maat te maken Acme 4600 deuren worden op hun taak berekende boven- en ondergeleiders en bodemrollers toegepast (afbeelding 8 en 9 ).

Stootjes
opvangen

De soepele geleiding kan met zich meebrengen dat een
schuifdeur tegen een zijpaneel of een deur die in hetzelfde
spoor loopt, slaat. Dat kunt u als volgt oplossen. Breng aan
de verticale deuromlijsting zelfklevende stootstrips aan en
de deuren sluiten zachtjes.

Acmee 8800:
onder een
schuin dak

Gaat u een bergruimte onder een schuin dak maken, dan is de
goedkoopste oplossing het Acme 8800 schuifrailsysteem
(afbeelding 10 ). Dit pakket bevat onder andere een bovenrail,
rollers, vloergeleiders, knoppen, een deurstop en bevestigingsmaterialen. Voor de deuren gebruikt u plaatmateriaal van 18
tot 35 mm. Let er wel op dat een deur niet zwaarder wordt
dan 23 kg! Het plaatmateriaal is er in allerlei kleuren en uitvoeringen. Formido kan het systeem in breedten leveren tot
120, 180 cm (voldoende voor twee kastdeuren), of van 240 en
360 cm (voor vier deuren). De plafondrail kunt u bijvoorbeeld
afdekken met een ommantelde plint of met een strook plaatmateriaal. Voor het interieur van de kast kunt u kiezen voor
legplanken of voor VA-drill (zie verderop in deze KlusZo).

Acme schuifdeursystemen
Schuinekapklip

8

Acme 9000:
van draaideur
tot schuifdeur
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Acme 2800:
rustieke
vouwdeuren

Het bevestigen van de bovenrail kan moeilijk zijn onder een
schuin dak omdat u te maken hebt met verschillende hellingshoeken. Met de Acme schuine-kap-klip is dat echter
geen probleem. Hiermee kunt u elke hellingshoek tussen
30 en 90 graden traploos afstellen. De schuine-kap-klip
vangt bovendien kleine hoogteverschillen, van 8 à 9 cm,
moeiteloos op.
U kunt ook een bestaande draaideur ombouwen tot een
schuifdeur. Hierdoor creëert u weer een beetje extra ruimte
en voorkomt u bovendien dat de deur tegen meubels aanklapt. Trouwens, een schuifdeur zal voor kleine kinderen
veelal veiliger zijn dan een draaideur.
U gebruikt hiervoor het Enkelschuifsysteem Acme 9000
(afbeelding 11 ). In dit pakket vindt u een plafondrail,
bovenrollers, een vloergeleider, een deurstop en bevestigingsmateriaal. De bovenrail kunt u afdekken met bijvoorbeeld een (ommantelde) plint. Let er bij uw materiaalkeuze
wel op dat de deur maximaal 34 kg mag wegen. U kunt bijvoorbeeld plaatmateriaal kiezen met een dikte van 25 tot
45 mm. De maximale deurbreedte kan 91 cm zijn. De lengte van de rail is namelijk 180 cm.
Wilt u uw kastenfront een rustiek uiterlijk geven, dan kunt u
een wandkast ook van vouwdeuren voorzien (afbeelding 12 ).
Vouwdeuren leveren minder ruimtebesparing op dan
schuifdeuren maar besparen toch nog de helft van de uitdraai van gewone kastdeuren.
Het Acme 2800 Vouwdeurensysteem is een compleet
bouwpakket voor het bevestigen van deuren die maximaal
45 cm breed zijn. Het pakket bevat onder andere plafondrail, draaipennen en scharnieren. Bij de montage gaat u
bijna hetzelfde te werk als bij de Acme schuifdeuren.
U kunt de deuren van plaatmateriaal naar eigen keuze
maken (18 tot 35 mm dik, 45 cm breed). Denk bijvoorbeeld
eens aan een nostalgische Louvredeur. Let er wel op dat de
deur niet zwaarder mag zijn dan 9 kg.
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Acme schuifdeursystemen
Maak een
louvrevouwwand

Met louvredeuren kunt u een vouwwand maken. Zo kunt u
een kamer geheel of gedeeltelijk in tweeën delen. De plafondrail is maximaal 180 cm. Wilt u een vouwwand maken
die breder is, dan kan dat. U kunt de hele wand het best
verdelen in twee gedeeltes die vanuit het midden naar
rechts en naar links bewegen. Gebruik bij voorkeur het
open type louvredeuren, met kleine ruimtes tussen de horizontale latjes. Daarmee bereikt u een luchtiger effect.

VA-drillsysteem
Kastinterieur
op maat

13

VA-drillsysteem
Snelle levering
Het interieur van uw kastenwand is natuurlijk even belangrijk als het exterieur. Ook daarvoor kunt u bij Formido
terecht.
Het VA-drillsysteem: een handig doe-het-zelf interieur. De
kastelementen hebben een maximale breedte van 90 cm. U
kunt ze aan elkaar koppelen, afhankelijk van de gewenste
afmetingen van uw Acme schuifwand (afbeelding 13 ). De
standaardhoogte is 207 cm, maar u kunt eenvoudig de
onderdelen inkorten of bijvoorbeeld aanpassen voor plaatsing onder een schuin dak.
Met het legplankensysteem kunt u alle kanten op. In de
staande delen zitten op regelmatige afstand voorgeboorde
gaatjes. Hierin kunt u m.b.v. de speciale verbinders de verbindingsplanken vastzetten. Bovendien kunt u met de plankendragers op elke gewenste hoogte meerdere legplanken
toevoegen en uw eigen indeling bepalen. U kunt de kast
dus helemaal naar eigen wens inrichten en daarbij alle
ruimte optimaal benutten. Uiteraard kunt u m.b.v. een garderobestang naast het leggedeelte van uw kast ook een
hanggedeelte creëren.
Ladenblok

Formido heeft kant-en-klare ladenblokken die precies in uw
kastenwand passen. De blokken hebben drie laden en zijn
56 cm breed, 40 cm diep en 52 cm hoog. U kunt zo uw kleine spullen makkelijk kwijt (afbeelding 14 ).

De achterwand

U kunt een achterwand tegen het VA-drill kastinterieur
plaatsen. Hiervoor kunt u gelakte boardpanelen bij Formido
kopen.
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Wanneer u alles op maat gezaagd wilt hebben, precies
afgestemd op de maat van de deuren, vul dan tegelijk met
het bestelformulier voor de schuifdeuren op maat, het formulier voor het interieur in. Alleen een kwestie van opbouwen en u heeft een prachtig en functioneel interieur geheel
afgestemd op de Acme schuifdeuren.
Verkrijgbaar in wit structuur en beuken. Maximaal 207 cm
hoog en een standaarddiepte van 56 cm. Combineer hangen leggedeelte en stel zo uw eigen interieur samen. Vraag
de Formido-medewerker naar de mogelijkheden.
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Nadat u besteld heeft, maken wij de onderdelen voor u op
maat. Binnen maximaal tien dagen levert Formido de materialen, handzaam verpakt, bij u af.

Tips
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Hangende
kleren

Wilt u uw kastruimte optimaal gebruiken, bedenk dan eerst
goed welke kledingstukken u erin wilt hangen en sorteer
deze op lengte. Het kan slim zijn om twee stangen op verschillende hoogtes te hangen. Rokken en blouses kunnen
dan boven overhemden en colberts hangen. Voor lange jassen en jurken maakt u een aparte ruimte met daaronder
een rekje voor bv. de schoenen (afbeelding 15 ).

Muurplint

Een muurplint kan wel eens in de weg zitten bij het monteren van een kast. Het makkelijkst is natuurlijk om de plint te
verwijderen. Wilt u dat liever niet, dan moet u een stukje uit
de kastpanelen zagen. Reken een paar millimeter extra op
de hoogte en dikte van de plint (afbeelding 16 en 17 ).
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