
MONTAGE VOOR EEN REK / HANGSLOT gri05a1/08-01

dubbele rail tegenplaatje rail (in de
rail schuiven, vervol-
gens met M10x25
bevestigen aan be-
vestiging rail/stabilo)

roulet bevestiging rail/ voet  voor montage bout in rail zodat die 
stabilo op stabilo (dubbel) geblokkeerd wordt
(montage op stabilo) Bovenaan veiligheids-

moer gebruiken.

verhoogstuk wandpaneel stabilo

hangslotplaatje lang hangslotplaatje kort afsluitkapje dubbele rail

u profiel (enkel indien Uw schuifdeur uit verschillende panelen bestaat) tegen-hangslotplaatje tegenhangslotplaatje verbindingsstuk voor
lang voor montage op kort voor montage op rails > 6000 mm
stabilo stabilo

1. Monteer eerst Uw deurpanelen : monteer eventuele verhogingen (ingeval deur > 2250 mm) dmv verhoogstuk en bijgeleverde M8x55 bouten.
2 verhoogstukken voor het eerste element, telkens 1 verhoogstuk voor elk aanbouwelement; Indien de deur bestaat uit verschillende elementen naast 
elkaar dient U onderaan en bovenaan nog een U profiel te bevestigen met de bijgeleverde zelftappers.
Voorzie de deurpanelen van de hangslotplaatjes op de uiteindes (uiterst links en uiterst rechts) : een kort plaatje voor de binnenste deur, een lang plaatje
voor de buitenste deur.
Bevestig de rouletten : 2 stuks per element (dus een deur van bv 900 heeft 2 rouletten, een deur van 2800 heeft er ook maar 2); voor zware deuren 3.

2.  Plaats nu de stabilo's aan de buitenzijde van het rek met de schuine versteviging onderaan naar het rek gedraaid : zo hinderen ze de deuren niet en heeft
U een maximale opening van de deuren.
Opgepast : de afstand tussen de stabilo's is bepale nd voor de opening van deur. (zie ook punt 6 hierna )
Onderaan op de stabilo bevestigt U de voet voor dubbele deur dmv m8x55 (gat te boren).  De middelste voet dient U vast te maken aan de grond (bijgeleverde
tire fonds en pluggen) en U slijpt er best het bevestigingsstuk voor de stabilo af zo hindert hij niet voor de toegang tot het rek.

3. Bovenaan de stabilo bevestigt U de bevestiging rail/stabilo terug met M8x55 (gat te boren op de juiste hoogte in functie van de hoogte van Uw deur).
4. Nu bevestigt U de rail aan de bevestiging op de stabilo dmv de tegenplaatjes die U eerst in de rail glijdt om vervolgens vast te zetten met een M10x25 op z'n 

kop gemonteerd (zo blokkeert de bout vanzelf terwijk U de veiligheidsmoer erop vastzet). U zal eventueel de lengte van de rail nog dienen aan te passen.
5. U plaatst nu de deuren met de rouletten in de rail (1 in de achterste rail, 1 in de voorste rail) en U sluit de rail af met de afsluitkapjes. (vastzetten met zelf-

tapper of bout en moer)
6. U bevestigt nu de tegen-hangslotplaatjes op de stabilo's : zo kan U het hangslot (niet bijgeleverd ) plaatsen en vermijdt U dat de deuren uit de rail schieten. 
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