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SchuIfdeurbeSlagSchuifdeurbeSlag

Schuifdeurbeslag
Schuifdeurbeslag

SalIce SchuIfdeurbeSlag

SalIce eXedra SchuIfdeurbeSlag
 

exedra pocket schuifdeurbeslag
- pocket schuifdeursysteem met mechanische  
  ondersteuning van het in- en uitschuiven 
  van de deur 
- dubbele demping: bij het inschuiven en  
  bij het sluiten van de deur 
 
- deurhoogte: van 1930 tot 2500 mm 
- deurbreedte: 500 tot 700 mm 
- deurdikte: 18 tot 30 mm  
- regeling van de deur:  
  - verticale regeling: +4/-1 mm  
  - horizontale regeling: ± 2 mm  
  - frontale regeling: ± 4 mm

bestelnr. Omschrijving linkse/rechtse deur Voor deurhoogte Voor deurbreedte aantal scharnieren draagkracht Verpakking
012352 gedeeltelijk gemonteerd rechtse deur 1930-2230 mm 500-700 mm 4 24 kg 1
012353 gedeeltelijk gemonteerd linkse deur 1930-2230 mm 500-700 mm 4 24 kg 1
012354 gedeeltelijk gemonteerd rechtse deur 2231-2500 mm 500-700 mm 5 30 kg 1
012355 gedeeltelijk gemonteerd linkse deur 2231-2500 mm 500-700 mm 5 30 kg 1

 

Verbindingsprofiel exedra voor een enkele deur
- voor de bevestiging van een zijpaneel 
- op maat te snijden

bestelnr. afwerking Omschrijving Voor kastdiepte Verpakking
012356 aluminium verbindingsprofiel voor 1 deur 400-650 mm 1
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SchuIfdeurbeSlag SchuifdeurbeSlag

Verbindingsprofiel exedra voor twee deuren
- voor de verbinding van 2 kasten 
- op maat te snijden

bestelnr. afwerking Omschrijving Voor kastdiepte Verpakking
012357 aluminium verbindingsprofiel voor 2 deuren 400-650 mm 1

 

frontstrip exedra 
- kunststof profiel 
- op maat te snijden

bestelnr. afwerking lengte Verpakking
012359 grijs 2600 mm 1
012361 wit 2600 mm 1
012360 zwart 2600 mm 1

 

Set deurdempers exedra 
- set met 2 Smove deurdempers voor  
  deuren met 4 of 5 scharnieren

bestelnr. afwerking - Verpakking
012358 grijs - set
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SchuIfdeurbeSlagSchuifdeurbeSlag

Schuifdeurbeslag

haWa SchuIfdeurbeSlag

haWa MulTIfOld 30/W SchuIfdeurbeSlag MeT VOuWdeureN
 

hawa schuifdeurbeslag type Multifold 30/W
- schuifdeurbeslag voor houten vouwdeuren  
  van max� 30 kg 
- volledige set beslag, inclusief glijprofiel*  
  en verbindingsscharnieren 
 
- scharnieren voor bevestiging aan het corpus 
  afzonderlijk te bestellen (zie deel scharnieren) 
 
* glijprofiel: 1100 mm, andere lengtes enkel 
   op bestelling

bestelnr. afwerking Omschrijving Voor deurdikte Max. gewicht 
per deur

lengte van het 
profiel Verpakking

034026 - beslag voor 2 
vleugels 19-25 mm 30 kg/deur 1100 mm 1 set

 

freesmal voor Multifold 30/W

bestelnr. afwerking - Verpakking
047015 - - 1
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SchuIfdeurbeSlag SchuifdeurbeSlag

haWa JuNIOr 80/Z SchuIfdeurbeSlag
 

hawa schuifdeurbeslag type Junior 80/Z
- schuifdeurbeslag voor 1 deur van max� 80 kg  
- beslag wordt boven op de deur gemonteerd 
 
- aluminium bovenprofiel afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr� 034003 of 034004) 
- kunststof glijprofiel afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 034002) 
- SoftMove 80 demping afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 034001)

bestelnr. afwerking Omschrijving Voor deurdikte Max. gewicht per deur Verpakking
034000 - beslag voor 1 deur min� 34 mm 80 kg/deur 1 set

 

bovenprofiel voor hawa schuifdeurbeslag  
type Junior 80/Z
- voorgeboord aluminium profiel

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034003 aluminium 2000 mm 1
034004 aluminium 3000 mm 1

 

glijprofiel voor hawa schuifdeurbeslag  
type Junior 80/Z
- kunststof profiel (in te frezen)

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034002 zwart 1300 mm 1
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SchuIfdeurbeSlagSchuifdeurbeSlag

demper voor hawa schuifdeurbeslag  
type Junior 80/Z
- indien de deur in 2 richtingen gedempt 
  moet worden, dient u 2 dempers te bestellen 
- Indien u 2 dempers bestelt, dient u  
  1 extra deurstopper (bestelnr� 046967)  
  mee te bestellen�  
  In de beslagset (bestelnr� 034000) zit er  
  standaard 1 deurstopper�

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034001 - demper 1

 

deurstopper voor hawa schuifdeurbeslag  
type Junior 80/Z
- de beslagset bevat reeds 1 deurstopper  
  voor het openen  
- voor het sluiten bestelt u deze extra stopper

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
046967 - deurstopper 1
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SchuIfdeurbeSlag SchuifdeurbeSlag

haWa JuNIOr 80/b (MOd.) SchuIfdeurbeSlag
 

hawa schuifdeurbeslag type Junior 80/b (mod.)
- gelijkaardig aan Junior 80/Z, maar het beslag  
  wordt in de deur ingebouwd (zie detail tekening) 
  waardoor de deur bijna naadloos aansluit aan 
  het plafond  
- minimale inbouwhoogte van slechts 52 mm 
- schuifdeurbeslag voor 1 deur van max� 80 kg 
 
- aluminium bovenprofiel afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr� 034003 of 034004) 
- kunststof glijprofiel afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 034002) 
- SoftMove 80 demping afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 034001)

bestelnr. afwerking Omschrijving Voor deurdikte Max. gewicht per deur Verpakking
034005 - beslag voor 1 deur min� 34 mm 80 kg/deur 1 set

 

bovenprofiel voor hawa schuifdeurbeslag  
type Junior 80/b (mod.)
- voorgeboord aluminium profiel

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034003 aluminium 2000 mm 1
034004 aluminium 3000 mm 1

 

glijprofiel voor hawa schuifdeurbeslag  
type Junior 80/b (mod.)
- kunststof profiel (in te frezen)

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034002 zwart 1300 mm 1
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SchuIfdeurbeSlagSchuifdeurbeSlag

demper voor hawa schuifdeurbeslag  
type Junior 80/b (mod.)
- indien de deur in 2 richtingen gedempt 
  moet worden, dient u 2 dempers te bestellen 
- Indien u 2 dempers bestelt, dient u  
  1 extra deurstopper (bestelnr� 046967)  
  mee te bestellen�  
  In de beslagset (bestelnr� 034005) zit er  
  standaard 1 deurstopper�

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034001 - demper 1

 

deurstopper voor hawa schuifdeurbeslag  
type Junior 80/b (mod.)
- de beslagset bevat reeds 1 deurstopper  
  voor het openen  
- voor het sluiten bestelt u deze extra stopper

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
046967 - deurstopper 1

 

Profielhouder type 25442 voor hawa 
Junior 80/b (mod.) schuifdeurbeslag
- dankzij deze profielhouder kan het bovenprofiel  
  worden gemonteerd en gedemonteerd nadat  
  de nis en het plafond volledig afgewerkt zijn  
- voor deuren met een maximum breedte  
  van 850 mm 
 
- schroevenset afzonderlijk te bestellen

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
046969 - profielhouder 1

 

Schroeven voor profielhouder type 25442 
- per set

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
047020 - schroevenset set
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SchuIfdeurbeSlag SchuifdeurbeSlag

haWa JuNIOr 80/Z eN JuNIOr 80/b (MOd.) SchuIfdeurbeSlag: TOebehOreN
 

hawa hoekprofiel voor wandbevestiging van  
Junior 80/Z en Junior 80/b (mod.)
- voorgeboord aluminium hoekprofiel  
  om het Junior 80/Z en Junior 80/B (mod�)  
  schuifdeursysteem aan de wand te bevestigen  
  i�p�v� tegen het plafond  
 
- 2 afdekkappen en 1 montageset afzonderlijk  
  te bestellen 
 
- het aluminium bovenprofiel past in dit hoekprofiel 
  en dient dus steeds mee besteld te worden 
  (bestelnr� 034003 of 034004)

bestelnr. afwerking Omschrijving lengte Verpakking
034006 aluminium hoekprofiel 2500 mm 1
034007 - montageset - 1 set
034008 metaal afdekkap - 1

 

hawa confort 120 bodemgeleider voor  
wandbevestiging van Junior 80/Z en  
Junior 80/b (mod.)
- kunststof geleider zonder plaatsverlies 
- deze geleider dient enkel besteld te worden 
  wanneer u niet in de bodem wenst te boren

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034009 zwart bodemgeleider 1
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SchuIfdeurbeSlagSchuifdeurbeSlag

haWa JuNIOr 80/b-POcKeT SchuIfdeurbeSlag

 

hawa schuifdeurbeslag type Junior 80/b-Pocket
- speciaal voor een nis geconcipieerde  
  deurophanging 
- beslag wordt in de deur ingebouwd 
- minimale inbouwhoogte van slechts 52 mm 
- schuifdeurbeslag voor 1 deur van max� 80 kg 
 
- aluminium bovenprofiel afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr� 034003 of 034004) 
- kunststof glijprofiel afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 034002) 
- SoftMove 80 demping afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 034001)

bestelnr. afwerking Omschrijving Voor deurdikte Max. gewicht per deur Verpakking
047040 - beslag voor 1 deur 40-50 mm 80 kg/deur 1

 

bovenprofiel voor hawa schuifdeurbeslag  
type Junior 80/b-Pocket
- voorgeboord aluminium profiel  
- per stuk (1 stuk = 2000 of 3000 mm)

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034003 aluminium 2000 mm 1
034004 aluminium 3000 mm 1
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SchuIfdeurbeSlag SchuifdeurbeSlag

Optionele montagerail en toebehoren voor  
hawa schuifdeurbeslag type Junior 80/b-Pocket
- voorgeboord aluminium profiel voorzien  
  van een opening voor een bajonetsluiting  
- het bovenprofiel wordt d�m�v� de bajonetsluiting 
  aan de montagerail gekoppeld 
- per stuk (1 stuk = 2000 of 3000 mm)

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
047073 aluminium 2000 mm 1
047074 aluminium 3000 mm 1

 

glijprofiel voor hawa schuifdeurbeslag  
type Junior 80/b-Pocket
- kunststof profiel (in te frezen)  
- per stuk (1 stuk = 1300 mm)

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034002 zwart 1300 mm 1

 

demper SoftMove voor hawa schuifdeurbeslag  
type Junior 80/b-Pocket
- indien de deur in 2 richtingen gedempt 
  moet worden, dient u 2 dempers te bestellen 
- Indien u 2 dempers bestelt, dient u  
  1 extra deurstopper (bestelnr� 046967)  
  mee te bestellen�  
  In de beslagset (bestelnr� 047040) zit er  
  standaard 1 deurstopper�

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034001 - demper 1
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SchuIfdeurbeSlagSchuifdeurbeSlag

deurstopper voor hawa schuifdeurbeslag  
type Junior 80/b-Pocket
- de beslagset bevat reeds 1 deurstopper  
  voor het openen  
- voor het sluiten bestelt u naar keuze deze  
  extra stopper ofwel de deurstopper  
  met veer (bestelnr� 047075)

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
046967 - deurstopper 1

 

deurstopper met veer voor hawa  
schuifdeurbeslag type Junior 80/b-Pocket
- met deze geveerde deurstopper kan je  
  de schuifdeur uit de nis drukken  
- niet combineerbaar met een demper  
  SoftMove (bestelnr� 034001)

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
047075 - deurstopper met veer 1

 

Profielhouder type 25442 voor hawa 
Junior 80/b-pocket schuifdeurbeslag
- dankzij deze profielhouder kan het bovenprofiel  
  worden gemonteerd en gedemonteerd nadat  
  de nis en het plafond volledig afgewerkt zijn  
- voor deuren met een maximum breedte van 850 
mm 
- schroevenset afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047020)  
- niet compatibel met de optionele montagerail

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
046969 - profielhouder 1

 

Schroeven voor profielhouder type 25442 
- per set

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
047020 - schroevenset set
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SchuIfdeurbeSlag SchuifdeurbeSlag

haWa cONcePTa INdraaIeNd SchuIfdeurbeSlag

 

hawa indraaiend schuifdeurbeslag type concepta
- voor houten deuren 
- voor links of rechts uitdraaiende deur 
- compleet met glijprofiel

bestelnr. Type concepta Voor deur 
hoogte

Voor deur 
breedte

Voor deur 
dikte

Voor glas 
dikte draagkracht Verpakking

046831 Concepta 25 1250-1850 mm 300-900 mm 19-50 mm 8 mm 25 kg 1
046832 Concepta 30 - new 1851-2300 mm 300-900 mm 19-50 mm 8 mm 30 kg 1
046834 Concepta 40 - new 1851-2500 mm 300-900 mm 19-50 mm 8 mm 40 kg 1
046833 Concepta 50 2301-2850 mm 300-900 mm 19-50 mm 8 mm 50 kg 1
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SchuIfdeurbeSlagSchuifdeurbeSlag

haWa cONcePTa INdraaIeNd SchuIfdeurbeSlag: TOebehOreN
 

hawa verbindingsprofiel 55 mm voor concepta
- u dient steeds het Concepta schuifdeurbeslag 
  te bestellen (bestelnr� 046831, 046832  
  of 046833) 
 
- schuift in het glijprofiel 
- voor een 1 linkse of 1 rechtse deur 
- links of rechts te gebruiken

bestelnr. afwerking Voor type concepta lengte breedte Verpakking
046962 aluminium Concepta 25 650 mm 55 mm 1
046963 aluminium Concepta 30, 40 en 50 900 mm 55 mm 1

 

hawa verbindingsprofiel 110 mm voor concepta
- u dient steeds het Concepta schuifdeurbeslag 
  te bestellen (bestelnr� 046831, 046832  
  of 046833) 
 
- schuift in het glijprofiel 
- voor 2 deuren (links en rechts) 
- toepassing: 
  - 1� Boven en onder te gebruiken bij kasten 
        met doorlopende zijwanden 
 
  - 2� Enkel boven te gebruiken bij een kast met  
        een doorlopende plint� In dit geval dient u  
        ook volgend verbindingsstuk te bestellen 
        (bestelnr� 046966)

bestelnr. afwerking Voor type concepta lengte breedte Verpakking
046964 aluminium Concepta 25 650 mm 110 mm 1
046965 aluminium Concepta 30, 40 en 50 900 mm 110 mm 1
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SchuIfdeurbeSlag SchuifdeurbeSlag

hawa verbindingsstuk 110 mm voor concepta
- u dient steeds het Concepta schuifdeurbeslag 
  te bestellen (bestelnr� 046831, 046832  
  of 046833) 
 
- schuift in het onderste glijprofiel 
- voor een nis met 2 indraaiende deuren 
- Onderaan te gebruiken bij een kast met  
  een doorlopende plint� Voor bovenaan 
  dient u voorgaand verbindingsprofiel  
  te bestellen (bestelnr� 046964 (650 mm) of  
  046965 (900 mm))

bestelnr. afwerking lengte breedte Verpakking
046966 aluminium 26 mm 110 mm 1
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SchuIfdeurbeSlagSchuifdeurbeSlag

haWa fOldINg cONcePTa 25 VOuW- INdraaIdeurbeSlag

 

hawa vouw- indraaideurbeslag  
type folding concepta 25 voor een kast  
met 2 deuren
- voor een houten vouwdeur met maximum  
  gewicht 25 kg (50 kg per deurenpaar)  
- deurhoogte van 1250 tot 2600 mm 
- deurdikte van 19 tot 28 mm 
- deurbreedte van 300 tot 700 mm 
 
- dit beslag vergt grote precisie: 
  - 1� maximale toegestane doorbuiging van  
    de beslagzijde en de deur +/- 2 mm 
  - 2� maximale doorbuiging van de toplaag  
    (bovenkant van het meubel): 2 mm 
 
- toepassingen (zie afbeelding): 
  - 1� voorliggend kastfront boven en onder met  
    kastbodem en plint 
  - 2� afsluiting van een nis zonder meubelbodem 
  - 3� halfhoge variant vanaf het werkvlak 
 
- het bodemprofiel is enkel nodig bij toepassing 1 
- een aluminium strip verbergt de scharnieren  
  bij naar binnen geschoven deuren 
  (in de set inbegrepen)

bestelnr. afwerking Omschrijving breedte hoogte Verpakking
047050 aluminium geëloxeerd beslag voor een linkse deur 1420 mm 1250-1850 mm 1
047051 aluminium geëloxeerd beslag voor een rechtse deur 1420 mm 1250-1850 mm 1
047052 aluminium geëloxeerd beslag voor een linkse deur 1420 mm 1851-2600 mm 1
047053 aluminium geëloxeerd beslag voor een rechtse deur 1420 mm 1851-2600 mm 1
047055 zwart geëloxeerd beslag voor een linkse deur 1420 mm 1250-1850 mm 1
047056 zwart geëloxeerd beslag voor een rechtse deur 1420 mm 1250-1850 mm 1
047057 zwart geëloxeerd beslag voor een linkse deur 1420 mm 1851-2600 mm 1
047058 zwart geëloxeerd beslag voor een rechtse deur 1420 mm 1851-2600 mm 1
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SchuIfdeurbeSlag SchuifdeurbeSlag

hawa vouw- indraaideurbeslag  
type folding concepta 25 voor een kast  
met 3 deuren
- voor een houten vouwdeur met maximum  
  gewicht 25 kg (50 kg per deurenpaar)  
- voor de 3de deur dient u het Concepta 30, 40  
  of 50 beslag afzonderlijk bij te bestellen  
  (bestelnr� 046832 (Concepta 30), 046834  
  (Concepta 40) of 046833 (Concepta 50))

bestelnr. afwerking Omschrijving breedte hoogte Verpakking
047059 aluminium geëloxeerd beslag voor een linkse deur 2120 mm 1851-2600 mm 1
047060 aluminium geëloxeerd beslag voor een rechtse deur 2120 mm 1851-2600 mm 1
047061 zwart geëloxeerd beslag voor een linkse deur 2120 mm 1851-2600 mm 1
047062 zwart geëloxeerd beslag voor een rechtse deur 2120 mm 1851-2600 mm 1

 

bodemprofiel voor hawa folding concepta 25
- per stuk (1 stuk = 1300 of 2000 mm)

bestelnr. afwerking lengte Verpakking
046973 aluminium geëloxeerd 1300 mm 1
047063 aluminium geëloxeerd 2000 mm 1
047064 zwart geëloxeerd 1300 mm 1
047065 zwart geëloxeerd 2000 mm 1

 

centreer magneten met boormal voor  
hawa folding concepta 25
- de centreer magneten zorgen er bij toepassing  
  2 en 3 voor dat de deuren netjes gelijk liggen 
- inclusief boormal om de magneten in te boren

bestelnr. afwerking - Verpakking
046974 - - 1

 

Versterkingsprofiel voor hawa folding  
concepta 25
- het versterkingsprofiel wordt bovenop de kast  
  gemonteerd om het doorbuigen van de bovenkant 
  van het meubel te voorkomen  
  (maximale toegestane doorbuiging: 2 mm) 
- het profiel kan zowel van bovenaf als van  
  onderuit geschroefd worden  
- verbindingsplaatje inbegrepen

bestelnr. afwerking lengte Verpakking
046976 - 2600 mm 1
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SchuIfdeurbeSlagSchuifdeurbeSlag

aanslagset voor stangslot voor hawa folding  
concepta 25
- set voor 1 deur

bestelnr. afwerking - Verpakking
046975 - - 1
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SchuIfdeurbeSlag SchuifdeurbeSlag

Schuifdeurbeslag

eKu SchuIfdeurbeSlag

eKu clIPO 16 INSlIde SchuIfdeurbeSlag VOOr hOuTeN deureN
 

eku schuifdeurbeslag type clipo 16 Inslide
- schuifdeurbeslag voor houten deuren  
  van max� 16 kg 
- voor inliggende deuren 
- set voor 2 deuren met dikte 19  mm 
 
- bovenprofielen (bestelnr� 034115 of 034116) 
  en eindkappen (bestelnr� 034117) afzonderlijk  
  te bestellen  
- glijprofielen afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr� 034118) 
- demping afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr� 034131)

bestelnr. afwerking Omschrijving Voor deurdikte Max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

034114 - beslag voor 2 deuren 16-19 mm 1000x1400 mm 1 set
 

bovenprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type clipo 16 Inslide
- voorgeboord aluminium profiel 
- te kleven of te schroeven 
- indien geschroefd: Ø 3 x 12 mm

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034115 aluminium 2500 mm 1
034116 aluminium 3500 mm 1

 

eindkap voor bovenprofiel  
clipo 16 Inslide
- kunststof eindkap 
- afgerond, gelijk aan freesmaat 
- per set (2 stuks)

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034117 grijs eindkap 1 set

 

glijprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type clipo 16 Inslide
- kunststof profiel (in te frezen)

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034118 antraciet 2500 mm 1
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SchuIfdeurbeSlagSchuifdeurbeSlag

demper voor eku schuifdeurbeslag  
type clipo 16 Inslide
- per set (2 stuks) 
- de deur kan in 1* (sluitrichting) of 2* richtingen 
  (sluit- en openingsrichting) gedempt worden 
 
* indien in 1 richting: 1 set bestellen 
   indien in 2 richtingen: 2 sets bestellen

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034131 - dempers 1 set
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SchuIfdeurbeSlag SchuifdeurbeSlag

eKu clIPO 16 MIXSlIde SchuIfdeurbeSlag VOOr hOuTeN deureN
 

eku schuifdeurbeslag type clipo 16 Mixslide
- schuifdeurbeslag voor houten deuren  
  van max� 16 kg 
- voor deuren bovenaan inliggend, onderaan 
  opliggend 
- set voor 2 deuren met dikte 19  mm 
 
- bovenprofielen (bestelnr� 034115 of 034116) 
  en eindkappen (bestelnr� 034117) afzonderlijk  
  te bestellen  
- glijprofielen afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr� 034118) 
- demping afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr� 034131)

bestelnr. afwerking Omschrijving Voor deurdikte Max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

034119 - beslag voor 2 deuren 16-19 mm 1000x1400 mm 1 set
 

bovenprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type clipo 16 Mixslide
- voorgeboord aluminium profiel 
- te kleven of te schroeven 
- indien geschroefd: Ø 3 x 12 mm

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034115 aluminium 2500 mm 1
034116 aluminium 3500 mm 1

 

eindkap voor bovenprofiel  
clipo 16 Mixslide
- kunststof eindkap 
- afgerond, gelijk aan freesmaat 
- per set (2 stuks)

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034117 grijs eindkap 1 set

 

glijprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type clipo 16 Mixslide
- kunststof profiel (in te frezen)

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034118 antraciet 2500 mm 1
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demper voor eku schuifdeurbeslag  
type clipo 16 Mixslide
- voor deuren tot max� 16 kg 
- per set (2 stuks) 
- de deur kan in 1* (sluitrichting) of 2* richtingen 
  (sluit- en openingsrichting) gedempt worden  
 
* indien in 1 richting: 1 set bestellen 
   indien in 2 richtingen: 2 sets bestellen

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034131 - dempers 1 set
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SchuIfdeurbeSlag SchuifdeurbeSlag

eKu clIPO 16 gPK INSlIde SchuIfdeurbeSlag VOOr glaZeN deureN
 

eku glasschuifdeurbeslag type  
clipo 16 gPK Inslide
- schuifdeurbeslag voor glazen deuren  
  van max� 16 kg 
- voor inliggende deuren 
- set voor 2 glasdeuren met glasdikte 6 mm 
 
- bovenprofiel afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 034112 of 034113) 
- glasbevestigingsprofiel afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr� 034144 of 034145) 
- demper afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr� 034131)

bestelnr. afwerking Omschrijving Voor glasdikte Max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

034111 - beslag voor 2 deuren 6 mm 1000x1400 mm 1 set
 

bovenprofiel voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 16 gPK Inslide
- dubbel, voorgeboord aluminium profiel 
- bevestigingsschroef: Ø 4 x 20 mm

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034112 aluminium 2500 mm 1
034113 aluminium 3500 mm 1

 

glasbevestigingsprofiel voor eku  
glasschuifdeurbeslag type clipo 16 gPK Inslide
- te kleven

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034144 aluminium 2500 mm 1
034145 aluminium 3500 mm 1

 

Siliconenlijm type elch Pro 3b
- om het glas te lijmen

bestelnr. afwerking Inhoud Verpakking
034151 - 310 ml 1
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SchuIfdeurbeSlagSchuifdeurbeSlag

demper voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 16 gPK Inslide
- voor deuren tot max� 16 kg 
- per set (2 stuks) 
- de deur kan in 1* (sluitrichting) of 2* richtingen 
  (sluit- en openingsrichting) gedempt worden 
 
* indien in 1 richting: 1 set bestellen 
   indien in 2 richtingen: 2 sets bestellen

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034131 - dempers 1 set
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SchuIfdeurbeSlag SchuifdeurbeSlag

eKu clIPO 16gK INSlIde SchuIfdeurbeSlag VOOr glaZeN deureN
 

eku glasschuifdeurbeslag type  
clipo 16gK Inslide
- schuifdeurbeslag voor glazen deuren  
  van max� 16 kg 
- voor inliggende deuren 
- het beslag wordt op de deur gekleefd 
- set voor 2 glasdeuren met glasdikte 6 mm 
 
- bovenprofiel afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr� 034153 of 034154) 
- demper afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr� 034131)

bestelnr. afwerking Omschrijving Voor glasdikte Max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

034152 - beslag voor 2 deuren 6 mm 1000x1400 mm 1 set
 

bovenprofiel voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 16gK Inslide
- dubbel, voorgeboord aluminium profiel 
  (geanodiseerd)

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034153 aluminium 2500 mm 1
034154 aluminium 3500 mm 1

 

lijm type Penloc gTI
- voor de montage van het beslag

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034155 - lijm 1
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demper voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 16gK Inslide
- voor deuren tot max� 16 kg 
- per set (2 stuks) 
- de deur kan in 1* (sluitrichting) of 2* richtingen 
  (sluit- en openingsrichting) gedempt worden 
 
* indien in 1 richting: 1 set bestellen 
  indien in 2 richtingen: 2 sets bestellen

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034131 - dempers 1 set

 

Set grepen voor glasschuifdeuren
- set voor 1 deur

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034156 - grepen 1 set
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SchuIfdeurbeSlag SchuifdeurbeSlag

eKu clIPO 26/36h INSlIde SchuIfdeurbeSlag VOOr hOuTeN deureN
 

eku schuifdeurbeslag type clipo 26/36h Inslide
- schuifdeurbeslag voor houten deuren  
  van max� 26/36 kg  
- voor inliggende deuren  
- set voor 2 of 3 deuren met dikte 19/25 mm  
 
- bovenprofielen en eindkappen  
  (bestelnr� 034240) afzonderlijk te bestellen  
- glijprofielen afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 034125)  
- demping afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 034241, 034242 of 034243)

bestelnr. draagkracht Omschrijving Voor deurdikte Max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

034236 26 kg beslag voor 2 deuren 19/25 mm 1000x2200 mm 1 set
034261 36 kg beslag voor 2 deuren 19/25 mm 1000x2200 mm 1 set
034237 36 kg beslag voor 3 deuren 19/25 mm 1000x2200 mm 1 set

 

bovenprofiel voor schuifdeurbeslag  
type clipo 26/36h Inslide
- voorgeboord aluminium profiel  
- te schroeven

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034238 aluminium 2500 mm 1
034239 aluminium 3500 mm 1

 

eindkap voor bovenprofiel  
clipo 26/36h Inslide
- kunststof eindkap  
- per set (2 stuks)

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034240 grijs eindkap 1

 

glijprofiel voor schuifdeurbeslag  
type clipo 26/36h Inslide
- aluminium profiel (in te frezen)

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034125 aluminium 2500 mm 1
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SchuIfdeurbeSlagSchuifdeurbeSlag

demper voor schuifdeurbeslag  
type clipo 26/36h Inslide
- per set (2 stuks)

bestelnr. afwerking Voor deuren met maximum gewicht Verpakking
034241 - 15 kg 1 set
034242 - 26 kg 1 set
034243 - 40 kg 1 set
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SchuIfdeurbeSlag SchuifdeurbeSlag

eKu clIPO 26h MIXSlIde SchuIfdeurbeSlag VOOr hOuTeN deureN
 

eku schuifdeurbeslag type clipo 26h Mixslide
- schuifdeurbeslag voor houten deuren  
  van max� 26 kg  
- voor deuren bovenaan inliggend,  
  onderaan voorliggend 
- set voor 2 of 3 deuren met dikte 19 mm  
 
- bovenprofielen afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 034238 of 034239)  
- glijprofiel afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 034128 of 034129)  
- demping afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 034241, 034242 of 034243)

bestelnr. afwerking Omschrijving Voor deurdikte Max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

034253 - beslag voor 2 deuren 19 mm 1000x2200 mm 1 set
034254 - beslag voor 3 deuren 19 mm 1000x2200 mm 1 set

 

bovenprofiel voor schuifdeurbeslag  
type clipo 26 Mixslide
- voorgeboord aluminium profiel  
- te schroeven

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034238 aluminium 2500 mm 1
034239 aluminium 3500 mm 1

 

eindkap voor bovenprofiel  
clipo 26 Mixslide
- kunststof eindkap  
- per set (2 stuks)

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034240 grijs eindkap 1

 

glijprofiel voor schuifdeurbeslag  
type clipo 26 Mixslide
- dubbel, voorgeboord aluminium profiel

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034128 aluminium 2500 mm 1
034129 aluminium 3500 mm 1
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SchuIfdeurbeSlagSchuifdeurbeSlag

demper voor schuifdeurbeslag  
type clipo 26 Mixslide
- per set (2 stuks)

bestelnr. afwerking Voor deuren met maximum gewicht Verpakking
034241 - 15 kg 1 set
034242 - 26 kg 1 set
034243 - 40 kg 1 set
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SchuIfdeurbeSlag SchuifdeurbeSlag

eKu clIPO 36h MIXSlIde SchuIfdeurbeSlag VOOr hOuTeN deureN
 

eku schuifdeurbeslag type clipo 36h Mixslide
- schuifdeurbeslag voor houten deuren  
  van max� 36 kg  
- voor deuren bovenaan inliggend,  
  onderaan voorliggend 
- set voor 2 deuren met dikte 25 mm  
 
- bovenprofielen afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 034238 of 034239)  
- glijprofiel afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 034128 of 034129)  
- demping afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 034241, 034242 of 034243)

bestelnr. afwerking Omschrijving Voor deurdikte Max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

034244 - beslag voor 2 deuren 25 mm 1000x2200 mm 1 set
 

bovenprofiel voor schuifdeurbeslag  
type clipo 36 Mixslide
- voorgeboord aluminium profiel  
- te schroeven

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034238 aluminium 2500 mm 1
034239 aluminium 3500 mm 1

 

eindkap voor bovenprofiel  
clipo 36 Mixslide
- kunststof eindkap  
- per set (2 stuks)

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034240 grijs eindkap 1

 

glijprofiel voor schuifdeurbeslag  
type clipo 36 Mixslide
- dubbel, voorgeboord aluminium profiel

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034128 aluminium 2500 mm 1
034129 aluminium 3500 mm 1
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SchuIfdeurbeSlagSchuifdeurbeSlag

demper voor schuifdeurbeslag  
type clipo 36 Mixslide
- per set (2 stuks)

bestelnr. afwerking Voor deuren met maximum gewicht Verpakking
034241 - 15 kg 1 set
034242 - 26 kg 1 set
034243 - 40 kg 1 set
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SchuIfdeurbeSlag SchuifdeurbeSlag

eKu clIPO 36gPK INSlIde SchuIfdeurbeSlag VOOr glaZeN deureN
 

eku glasschuifdeurbeslag type  
clipo 36gPK Inslide
- schuifdeurbeslag voor glazen deuren  
  van max� 36 kg 
- voor inliggende deuren met slot 
- set voor 1 glasdeur met glasdikte 6-8 mm 
 
- bovenprofiel afzonderlijk te bestellen 
- glasbevestigingsprofiel afzonderlijk te 
  bestellen (bestelnr� 034160 of 034161) 
- sloten afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr� 034162 of 034163)

bestelnr. afwerking Omschrijving Voor glasdikte Max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

034248 - beslag voor 1 deur 6-8 mm 1000x2000 mm 1 set
 

enkel bovenprofiel voor eku glasschuifdeur-
beslag  
type clipo 36gPK Inslide
- voorgeboord aluminium profiel 
  (geanodiseerd)

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034238 aluminium 2500 mm 1
034239 aluminium 3500 mm 1

 

dubbel bovenprofiel voor eku glasschuifdeur-
beslag  
type clipo 36gPK Inslide
- voorgeboord aluminium profiel 
  (geanodiseerd)

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034268 aluminium 2500 mm 1
034263 aluminium 3500 mm 1

 

glasbevestigingsprofiel voor eku  
glasschuifbeslag type clipo 36gPK Inslide
- aluminium profiel (geanodiseerd) 
- bovenaan het glas te kleven

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034160 aluminium 2500 mm 1
034161 aluminium 3500 mm 1
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SchuIfdeurbeSlagSchuifdeurbeSlag

Siliconenlijm type elch Pro 3b
- om het glas te kleven in het bevestigingsprofiel

bestelnr. afwerking Inhoud Verpakking
034151 - 310 ml 1

 

Slot voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 36gPK Inslide

bestelnr. afwerking - Verpakking
034265 - - 1

 

greep voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 36gPK Inslide
- kunststof 
- te kleven 
- set van 2 stuks

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034164 chroom mat set van 2 kunststof grepen 1 set

 

Schelpgreep voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 36gPK Inslide
- te kleven 
- set van 2 stuks

bestelnr. afwerking diameter Verpakking
034165 aluminium 30 mm 1 set
034166 aluminium 40 mm 1 set

 

lijm type Penloc gTI

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034155 - lijm 1
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SchuIfdeurbeSlag SchuifdeurbeSlag

eKu clIPO 36gPPK INSlIde SchuIfdeurbeSlag VOOr glaZeN deureN
 

eku glasschuifdeurbeslag type  
clipo 36gPPK Inslide
- schuifdeurbeslag voor glazen deuren  
  van max� 36 kg  
- voor inliggende deuren  
- set voor 1 glasdeur met glasdikte 6-8 mm 
 
- bovenprofiel afzonderlijk te bestellen  
- glasbevestigingsprofiel afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 034160 en 034161)

bestelnr. afwerking Omschrijving Voor glasdikte Max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

034266 - beslag voor 1 deur 6-8 mm 1000x2000 mm 1 set
 

enkel bovenprofiel voor eku  
glasschuifdeurbeslag type clipo 36gPPK Inslide
- voorgeboord aluminium profiel 
  (geanodiseerd)

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034238 aluminium 2500 mm 1
034239 aluminium 3500 mm 1

 

eindkap voor enkel bovenprofiel  
clipo 36gPPK
- per set (2 stuks)

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034262 grijs eindkap 1

 

dubbel bovenprofiel voor eku  
glasschuifdeurbeslag type clipo 36gPPK Inslide
- voorgeboord aluminium profiel 
  (geanodiseerd)

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034268 aluminium 2500 mm 1
034263 aluminium 3500 mm 1
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SchuIfdeurbeSlagSchuifdeurbeSlag

glasbevestigingsprofiel voor eku  
glasschuifbeslag type clipo 36gPPK Inslide
- aluminium profiel (geanodiseerd) 
- boven- en onderaan het glas te kleven

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034160 aluminium 2500 mm 1
034161 aluminium 3500 mm 1

 

Siliconenlijm type elch Pro 3b
- om het glas te kleven in het bevestigingsprofiel

bestelnr. afwerking Inhoud Verpakking
034151 - 310 ml 1

 

Slot voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 36gPPK Inslide

bestelnr. afwerking - Verpakking
034265 - - 1

 

greep voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 36gPPK Inslide
- kunststof 
- te kleven 
- set van 2 stuks

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034164 chroom mat set van 2 kunststof grepen 1 set

 

Schelpgreep voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 36gPPK Inslide
- te kleven 
- set van 2 stuks

bestelnr. afwerking diameter Verpakking
034165 aluminium 30 mm 1 set
034166 aluminium 40 mm 1 set

 

lijm type Penloc gTI

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034155 - lijm 1
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SchuIfdeurbeSlag SchuifdeurbeSlag

eKu clIPO 36gPPK INSlIde VOOr SchuIfdeurbeSlag MeT VaSTe glaSWaNd
 

eku glasschuifdeurbeslag type  
clipo 36gPPK Inslide voor schuifdeuren met 
vaste glaswand
- schuifdeurbeslag voor glazen deuren  
  van max� 36 kg met vaste glaswand 
  bv� voor loketten 
- voor inliggende deuren met slot 
- set voor 1 glasdeur met glasdikte 6-8 mm 
 
- bovenprofiel afzonderlijk te bestellen 
- glasbevestigingsprofiel afzonderlijk te 
  bestellen 
- afdekprofielen afzonderlijk te bestellen 
- sloten afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr� 034162 of 034163)

bestelnr. afwerking Omschrijving Voor glasdikte Max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

034266 - beslag voor 1 deur 6-8 mm 1000x2000 mm 1 set
 

bovenprofiel voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 36gPPK Inslide
- voorgeboord aluminium profiel 
  (geanodiseerd)

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034267 aluminium 2500 mm 1

 

glasbevestigingsprofiel voor eku  
glasschuifbeslag type clipo 36gPPK Inslide
- voorgeboord aluminium profiel  
  (geanodiseerd) 
- voor de montage van de vaste glaswand

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034169 aluminium 2500 mm 1

 

Taptite schroeven voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 36gPPK Inslide
- voor de bevestiging van de vaste glaswand

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034171 - M3 x 8 1 set
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SchuIfdeurbeSlagSchuifdeurbeSlag

afdekprofiel voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 36gPPK Inslide
- profiel in aluminium (geanodiseerd)

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034172 aluminium 2500 mm 1

 

glasbevestigingsprofiel voor eku  
glasschuifbeslag type clipo 36gPPK Inslide
- aluminium profiel (geanodiseerd) 
- boven- en onderaan op de glasdeur en  
  de glaswand te kleven

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034160 aluminium 2500 mm 1
034161 aluminium 3500 mm 1

 

boor voor glasbevestigingsprofiel
- om het glasbevestigingsprofiel van  
  de vaste glaswand in te boren

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034174 - Diameter 8 x 4,2 mm 1

 

Siliconenlijm type elch Pro 3b
- om het glas te kleven in het bevestigingsprofiel

bestelnr. afwerking Inhoud Verpakking
034151 - 310 ml 1
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Slot voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 36gPPK Inslide
- links of rechts (zie afbeelding) 
- gelijksluitend

bestelnr. afwerking links / rechts Verpakking
034162 - rechts 1
034163 - links 1

 

greep voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 36gPPK Inslide
- kunststof 
- te kleven 
- per set van 2

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034164 chroom mat set van 2 kunststof grepen 1 set

 

Schelpgreep voor eku glasschuifdeurbeslag  
type clipo 36gPPK Inslide
- te kleven 
- set van 2 stuks

bestelnr. afwerking diameter Verpakking
034165 aluminium 30 mm 1 set
034166 aluminium 40 mm 1 set

 

lijm type Penloc gTI

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034155 - lijm 1
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eKu frONTal SchuIfdeurbeSlag VOOr NISSeN
 

eku schuifdeurbeslag type frontal  
voor nissen
- dit systeem laat toe hoge deuren  
  aan een hangkast te monteren zodat 
  de onderliggende nis afgesloten  
  kan worden 
- behoeft geen enkele geleiding noch pin  
  op het werkblad 
- schuifdeurbeslag voor houten deuren 
  van max� 25 kg 
- set voor 2 deuren met dikte 19 mm 
 
- bovenprofiel afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr� 034147) 
- onderprofiel afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr� 034148) 
- demping afzonderlijk te bestellen 
  (bestelnr� 034149)

bestelnr. afwerking Omschrijving Voor deurdikte Max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

034146 - beslag voor 2 deuren 19 mm 800x2000 mm 1 set
 

bovenprofiel voor eku schuifdeurbeslag 
type frontal
- voorgeboord, geanodiseerd aluminium profiel

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034147 aluminium 2500 mm 1

 

Onderprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type frontal
- geanodiseerd aluminium profiel 
- te clipsen

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034148 aluminium 2500 mm 1

 

dempers voor eku schuifdeurbeslag  
type frontal
- per set (2 stuks) 
- set voor 2 deuren 
- voor montage in het meubel 
- adapters voor montage bovenop het meubel 
  afzonderlijk te bestellen (bestelnr� 034150)

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034149 grijs set dempers voor montage in de kast 1 set
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adapters voor demper voor frontal
- set adapters voor montage bovenop  
  het meubel

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034150 - set adapters voor demping 1 set

eKu cOMbINO 35 INSlIde SchuIfdeurbeSlag VOOr hOuTeN deureN
 

eku schuifdeurbeslag type combino 35 Inslide
- schuifdeurbeslag voor houten deuren  
  van max� 35 kg  
- voor inliggende deuren  
- wielen bovenaan gemonteerd 
- set voor 2 deuren met dikte 19 mm  
 
- bovenprofiel afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047098 of 047099)  
- onderprofiel afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047085 of 047086)  
- demping (bestelnr� 047082) en adapter  
  (bestelnr� 047107) afzonderlijk te bestellen

bestelnr. afwerking Omschrijving Voor deurdikte Max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

047102 - beslag voor 2 deuren 19 mm 1200x2200 mm set
 

bovenprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type combino 35 Inslide
- voorgeboord, dubbel aluminium profiel  
 
- per stuk (1 stuk = 2500 of 3500 mm)

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
047098 aluminium 2500 mm 1
047099 aluminium 3500 mm 1
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SchuIfdeurbeSlagSchuifdeurbeSlag

Onderprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type combino 35 Inslide
- grijs, kunststof profiel 
- om te lijmen  
 
- per stuk (1 stuk = 2500 of 3500 mm)

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
047085 grijs 2500 mm 1
047086 grijs 3500 mm 1

 

dempers voor eku schuifdeurbeslag  
type combino 35 Inslide
- per set (2 stuks)  
- enkel geschikt voor systeem met 2 deuren

bestelnr. afwerking - Verpakking
047082 - - set

 

adapter set voor dempers eku schuifdeurbeslag  
type combino 35 Inslide 
- per set 
- de set bevat:  
  - 1 adapter voor de binnendeur  
  - 1 adapter voor de buitendeur  
  - 1 stopper  
  - schroeven 

bestelnr. afwerking - Verpakking
047107 - - set
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SchuIfdeurbeSlag SchuifdeurbeSlag

eKu cOMbINO 50 fOrSlIde SchuIfdeurbeSlag VOOr hOuTeN deureN
 

eku schuifdeurbeslag type combino 50 forslide
- schuifdeurbeslag voor houten deuren  
  van max� 50 kg  
- voor voorliggende deuren  
- wielen onderaan gemonteerd 
- set voor 2 of 3 deuren met dikte 19 mm  
 
- bovenprofielen afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 034128 of 034129)  
- onderprofielen afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047112, 047113, 047083 of 047084)  
- demping afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047095 of 047096)  
- middendemping* afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047097)  
 
* voor de middenste deur bij een meubel  
  met 3 deuren

bestelnr. afwerking Omschrijving Voor deurdikte Max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

047087 - beslag voor 2 deuren 19 mm 1400x2400 mm set
047088 - beslag voor 3 deuren 19 mm 1400x2400 mm set

 

bovenprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type combino 50 forslide
- voorgeboord, dubbel aluminium profiel  
 
- per stuk (1 stuk = 2500 of 3500 mm)

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034128 aluminium 2500 mm 1
034129 aluminium 3500 mm 1

 

Onderprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type combino 50 forslide, geen demping
- voorgeboord, dubbel aluminium profiel  
- uitsluitend te gebruiken zonder dempers 
 
- per stuk (1 stuk = 2500 of 3500 mm)

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
047112 aluminium 2500 mm 1
047113 aluminium 3500 mm 1

 



VAN OPSTAL • 2020/11 43

SchuIfdeurbeSlagSchuifdeurbeSlag

Onderprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type combino 50 forslide, met demping
- voorgeboord, dubbel aluminium profiel  
- uitsluitend te gebruiken in combinatie  
  met dempers  
- dempers (bestelnr� 047095 of 047096)  
  afzonderlijk te bestellen  
   
- per stuk (1 stuk = 2500 of 3500 mm)

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
047083 aluminium 2500 mm 1
047084 aluminium 3500 mm 1

 

Tussenstopper voor eku schuifdeurbeslag  
type combino 50
- stopt de middelste deur bij een meubel 
  met 3 deuren

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034108 - tussenstopper 1

 

dempers voor eku schuifdeurbeslag  
type combino 50 forslide
- per set  
- set voor 2 deuren  
 
- set met 2 dempers: demping in 1 richting  
- set met 4 dempers: demping in 2 richtingen

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
047095 - set 2 dempers set
047096 - set 4 dempers set

 

centrale demper voor eku schuifdeurbeslag  
type combino 50 forslide
- per set  
- voor de middenste deur bij een meubel  
  met 3 deuren  
- wordt bovenop de kast gemonteerd 
- demping in 1 richting

bestelnr. afwerking - Verpakking
047097 - - set
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eKu cOMbINO 65 fOrSlIde SchuIfdeurbeSlag VOOr hOuTeN deureN
 

eku schuifdeurbeslag type combino 65 forslide
- schuifdeurbeslag voor houten deuren  
  van max� 65 kg  
- voor voorliggende deuren  
- wielen bovenaan gemonteerd 
- set voor 2 of 3 deuren met dikte 19-40 mm  
 
- profielen set afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047093 of 047094)  
- demping afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047103)  
- middendemping* afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047106)  
- versterkingsprofiel afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047100 of 047101)  
 
*voor de middenste deur bij een meubel  
  met 3 deuren

bestelnr. afwerking Omschrijving Voor deurdikte Max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

047089 - beslag voor 2 deuren 19-40 mm 1400x2600 mm set
047090 - beslag voor 3 deuren 19-40 mm 1400x2600 mm set

 

Profielen set voor eku schuifdeurbeslag  
type combino 65 forslide
- set aluminium profielen

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
047093 aluminium 2500 mm set
047094 aluminium 4000 mm set

 

dempers voor eku schuifdeurbeslag  
type combino 65 forslide
- set met 2 dempers  
- set voor 2 deuren en demping in 1 richting  
- voor demping in 2 richtingen, gelieve 2 sets  
  te bestellen

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
047103 - - set

 

centrale demper voor eku schuifdeurbeslag  
type combino 65 forslide
- per set 
- voor de middenste deur bij een meubel  
  met 3 deuren  
- demping in 1 richting

bestelnr. afwerking - Verpakking
047106 - - set

 



VAN OPSTAL • 2020/11 45

SchuIfdeurbeSlagSchuifdeurbeSlag

Versterkingsprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type combino 65 forslide
- montage bovenop de kast  
- aanbevolen bij kastelementen vanaf 800 mm breed  
- voorgeboord aluminium profiel 
 
- per stuk (1 stuk = 2500 of 4000 mm)

bestelnr. afwerking lengte Verpakking
047100 aluminium 2500 mm 1
047101 aluminium 4000 mm 1
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eKu cOMbINO 80 fOrSlIde SchuIfdeurbeSlag VOOr hOuTeN deureN
 

eku schuifdeurbeslag type combino 80 forslide
- schuifdeurbeslag voor houten deuren  
  van max� 80 kg  
- voor voorliggende deuren  
- wielen bovenaan gemonteerd  
- set voor 2 of 3 deuren met dikte 19-40 mm  
 
- profielen set afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047093 of 047094)  
- demping afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047104 of 047105)  
- middendemping* afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047106)  
- versterkingsprofiel afzonderlijk te bestellen  
  (bestelnr� 047100 of 047101)  
 
*voor de middenste deur bij een meubel  
  met 3 deuren

bestelnr. afwerking Omschrijving Voor deurdikte Max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

047091 - beslag voor 2 deuren 19-40 mm 1600x2800 mm set
047092 - beslag voor 3 deuren 19-40 mm 1600x2800 mm set

 

Profielen set voor eku schuifdeurbeslag  
type combino 80 forslide
- set aluminium profielen

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
047093 aluminium 2500 mm set
047094 aluminium 4000 mm set

 

dempers voor eku schuifdeurbeslag  
type combino 80 forslide: voor 2 deuren
- per set 
- demping in beide richtingen (openen en sluiten)

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
047104 - set met 4 dempers voor 2 deuren set

 

dempers voor eku schuifdeurbeslag  
type combino 80 forslide: voor 3 deuren
- per set 
- demping in beide richtingen (openen en sluiten)

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
047105 - set met 6 dempers voor 3 deuren set
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centrale demper voor eku schuifdeurbeslag  
type combino 80 forslide
- per set  
- voor de middenste deur bij een meubel  
  met 3 deuren  
- demping in 1 richting

bestelnr. afwerking - Verpakking
047106 - - set

 

Versterkingsprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type combino 80 forslide
- montage bovenop de kast  
- aanbevolen bij kastelementen vanaf 800 mm breed  
- voorgeboord, aluminium profiel  
 
- per stuk (1 stuk = 2500 of 4000 mm)

bestelnr. afwerking lengte Verpakking
047100 aluminium 2500 mm 1
047101 aluminium 4000 mm 1
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eKu lIbra SchuIfdeurbeSlag VOOr hOuTeN deureN

 

eku schuifdeurbeslag type libra
- schuifdeurbeslag voor een houten deur  
  van max� 20 kg  
- voor inliggende en opliggende deuren  
- set voor een deur met dikte 19 mm  
 
- looprails (bestelnr� 034232), glijrails  
  (bestelnr� 034234) en afdekprofielen  
  (bestelnr� 034233) afzonderlijk te bestellen

bestelnr. afwerking Omschrijving Voor deurdikte Max. afmetingen van 
een deur (bxh) Verpakking

034235 - beslag voor 1 deur 16-19 mm 1000x1600 mm 1 set
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looprail voor eku schuifdeurbeslag  
type libra
- voorgeboord aluminium profiel  
- montage vooraan in de kast

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034232 aluminium 2500 mm 1

 

glijrail voor eku schuifdeurbeslag  
type libra
- voorgeboord aluminium profiel  
- montage achter de rugwand

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034234 aluminium 2500 mm 1

 

afdekprofiel voor eku schuifdeurbeslag  
type libra
- aluminium profiel  
- voor de looprail (vooraan) én de bevestigings- 
  plaatjes (bovenaan) af te dekken

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
034233 aluminium 2500 mm 1
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eKu frONTINO 20 h fOrSlIde SchuIfdeurbeSlag VOOr STaaNde KaSTeN MeT gelIJKlIggeNde hOuTeN deureN
 

eku schuifdeurbeslag type frontino 20 h forslide
- schuifdeurbeslag voor houten, gelijkliggende  
  deuren van max� 20 kg  
- voorgemonteerd glijsysteem, verpakt in 1 doos  
- kan zowel bovenop als onderaan de kast  
  bevestigd worden 
- volledige kastopening 
- 6 verschillende types afhankelijk van  
  de kastbreedte  
- set voor 2 deuren met dikte 19 mm  
- max� deurhoogte 1000 mm

bestelnr. afwerking Type Voor kastbreedte Verpakking
034275 - S1 1200-1399 mm set
034276 - S2 1400-1599 mm set
034277 - S3 1600-1799 mm set
034278 - S4 1800-1999 mm set
034279 - S5 2000-2199 mm set
034280 - S6 2200-2400 mm set
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eKu frONTINO 20 h OS fOrSlIde SchuIfdeurbeSlag VOOr haNgKaSTeN MeT gelIJKlIggeNde hOuTeN deureN
 

eku schuifdeurbeslag type frontino 20 h OS 
forslide
- schuifdeurbeslag voor een hangkast 
- voor houten, gelijkliggende deuren van max� 20 kg  
- voorgemonteerd glijsysteem, verpakt in 1 doos  
- het glijsysteem wordt steeds bovenop  
  de kast gemonteerd 
- 6 verschillende types afhankelijk van  
  de kastbreedte  
- set voor 2 deuren met dikte 19 mm  
- max� deurhoogte 1000 mm  
- max� deurbreedte 1200 mm

bestelnr. afwerking Type Voor kastbreedte Verpakking
034281 - OS1 1200-1399 mm set
034282 - OS2 1400-1599 mm set
034283 - OS3 1600-1799 mm set
034284 - OS4 1800-1999 mm set
034285 - OS5 2000-2199 mm set
034286 - OS6 2200-2400 mm set
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eKu frONTINO 40 h fOrSlIde SchuIfdeurbeSlag VOOr STaaNde KaSTeN MeT gelIJKlIggeNde hOuTeN deureN
 

eku schuifdeurbeslag type frontino 40 h forslide
- schuifdeurbeslag voor houten, gelijkliggende  
  deuren van max� 40 kg  
- 3 verschillende types afhankelijk van  
  de kastbreedte  
- set voor 2 deuren met dikte 19 mm  
- max� deurhoogte 2400 mm  
 
- set boven- en onderprofielen afzonderlijk  
  te bestellen

bestelnr. afwerking Type Voor kastbreedte Verpakking
034287 - S 1200-1799 mm set
034288 - M 1800-2199 mm set
034270 - L 2200-2400 mm set

 

Set Profielen voor frontino 40 h

bestelnr. afwerking Voor frontino 40 type ... lengte Verpakking
034272 aluminium S 1200-1799 mm set
034290 aluminium M 1800-2199 mm set
034271 aluminium L 2200-2400 mm set
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eKu deurrechTer
 

deurrechter
- per set  
- de set bevat: 2 profielen, 4 bevestigingen,  
  4 afdekkappen en 4 regelschroeven 
- zwart, geanodiseerd aluminium  
  (mag worden gelijmd)  
 
- set klemmen optioneel te bestellen  
  (1 set = 10 zwarte kunststof klemmen)

bestelnr. afwerking Omschrijving lengte Verpakking
047081 zwart deurrechter 2240-2850 mm set
047080 zwart set klemmen - set
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Schuifdeurbeslag

SlIder SchuIfdeurbeSlag

SlIder M50 fleX SchuIfdeurbeSlag

 

Slider M50 flex
- schuifdeurbeslag voor 2 gelijkliggende deuren  
  van maximum 50 kg per deur  
- met demping  
 
- deurbreedte: min� 800 mm - max� 1600 mm 
- deurhoogte: max� 2700 mm 
- deurdikte: min� 18 mm - max� 40 mm incl� greep 
- ruimte vanaf de vloer: 33 mm  
- regelbaar:  
  - verticaal: +/- 5 mm  
  - horizontaal: +/- 3,5 mm  
  - frontaal lateraal: boven en onder +/- 3 mm 
 
- beslag- en profielenset afzonderlijk te bestellen  
- de sets dienen nog gemonteerd te worden

bestelnr. afwerking Omschrijving lengte (lI) Verpakking
012340 aluminium geanodiseerd set profielen 1531-2330 mm 1
012341 aluminium geanodiseerd set profielen 2331-3200 mm 1
012342 aluminium geanodiseerd beslagset 1531-1930 mm 1
012343 aluminium geanodiseerd beslagset 1931-2330 mm 1
012344 aluminium geanodiseerd beslagset 2331-2730 mm 1
012345 aluminium geanodiseerd beslagset 2731-3200 mm 1
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SlIder l70 fleX SchuIfdeurbeSlag

 

Slider l70 flex
- schuifdeurbeslag voor 2 gelijkliggende deuren  
  van maximum 70 kg per deur  
- met demping  
 
- deurbreedte: min� 900 mm - max� 1700 mm 
- deurhoogte: max� 2700 mm 
- deurdikte: min� 18 mm - max� 35,  
  incl� greep max� 45 mm 
- ruimte vanaf de vloer: 33 mm  
- regelbaar:  
  - verticaal: +/- 5 mm  
  - horizontaal: +/- 3,5 mm  
  - frontaal lateraal: boven +/- 4 mm,  
    onder +/- 3 mm 
 
- beslag- en profielenset afzonderlijk te bestellen  
- de sets dienen nog gemonteerd te worden

bestelnr. afwerking Omschrijving lengte (lI) Verpakking
012346 aluminium geanodiseerd set profielen 1731-2530 mm 1
012347 aluminium geanodiseerd set profielen 2531-3400 mm 1
012348 aluminium geanodiseerd beslagset 1731-2130 mm 1
012349 aluminium geanodiseerd beslagset 2131-2530 mm 1
012350 aluminium geanodiseerd beslagset 2531-2930 mm 1
012351 aluminium geanodiseerd beslagset 2931-3400 mm 1
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Schuifdeurbeslag

dOal SchuIfdeurbeSlag

dOal SchuIfdeurbeSlag MaeSTrO M: STaaNde deur

 

Set met enkel boven- en onderprofiel Maestro M
- set bestaat uit: 
  - enkel bovenprofiel 3000 mm 
  - enkel onderprofiel 3000 mm met 
    zelfklevende strips 
  - 4 ophanghaken voor wandbevestiging 
  - 2 eindkappen 
 
- schroeven niet inbegrepen

bestelnr. afwerking lengte van de profielen Verpakking
047645 aluminium 3000 mm 1

 

Set met dubbel boven- en onderprofiel  
Maestro M
- set bestaat uit: 
  - dubbel bovenprofiel 3000 mm 
  - dubbel onderprofiel 3000 mm met  
    zelfklevende strips 
  - 1 stopper 
- schroeven niet inbegrepen 
 
- HP=HV-51 mm

bestelnr. afwerking lengte van de profielen Verpakking
047646 aluminium 3000 mm 1 pr
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Set toebehoren voor 1 glasdeur Maestro M
- set bestaat uit: 
  - 2 verticale profielen 3000 mm 
  - 2 horizontale profielen 1500 mm 
  - 3 glasdichtingen 4-6 mm (3 x 3000 mm) 
  - 3 glasdichtingen 8 mm (3 x 3000 mm) 
  - 2 bovengeleiders 
  - 2 ondergeleiders 
  - borstelprofiel

bestelnr. afwerking Max. breedte x hoogte Max. gewicht afgewerkte deur Verpakking
047647 aluminium 1500 x 3000 mm 50 kg 1

 

Set toebehoren voor 1 houten deur met greep 
Maestro M
- set bestaat uit: 
  - 2  verticale profielen 
  - 2 bovengeleiders 
  - 2 ondergeleiders met montageplaat 
  - borstelprofiel

bestelnr. afwerking Max. breedte x hoogte Max. gewicht afgewerkte deur Verpakking
047786 aluminium 1500 x 3000 mm 80 kg 1
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Set toebehoren voor 1 houten deur zonder greep 
Maestro M
Maximum deurdikte: 35 mm 
 
- set bestaat uit: 
  - 2 bovengeleiders 
  - 2 ondergeleiders met montageplaat 
  - borstelprofiel 
  - stopper (enkel bij de set tot 50 kg)

bestelnr. afwerking Max. breedte x hoogte Max. gewicht afgewerkte deur Verpakking
047610 aluminium 1500 x 3000 mm 50 kg 1
047785 aluminium 1500 x 3000 mm 80 kg 1

 

demper voor Maestro M

bestelnr. afwerking Voor deuren van Verpakking
047607 grijs 15-25 kg 50
047608 grijs 25-40 kg 50
047787 grijs 40-60 kg 50

 

Middenstop type bl205

bestelnr. afwerking - Verpakking
047598 kunststof - 100



VAN OPSTAL • 2020/11 59

SchuIfdeurbeSlagSchuifdeurbeSlag

dOal SchuIfdeurbeSlag MaeSTrO a: haNgeNde deur

 

Set met enkel bovenprofiel Maestro a
- set bestaat uit: 
  - enkel bovenprofiel 3000 mm 
  - 4 ophanghaken voor wandbevestiging 
  - 2 eindkappen 
 
- schroeven niet inbegrepen

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
047651 aluminium 3000 mm 1

 

Set met dubbel bovenprofiel Maestro a
- set bestaat uit: 
  - dubbel bovenprofiel 3000 mm 
- schroeven niet inbegrepen  
 
- HP=HV-77,5 mm

bestelnr. afwerking lengte van het profiel Verpakking
047652 aluminium 3000 mm 1
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Set toebehoren voor 1 glasdeur Maestro a
- set bestaat uit: 
  - 2 verticale profielen 3000 mm 
  - 2 horizontale profielen 1500 mm 
  - 3 glasdichtingen 4-6 mm (3 x 3000 mm) 
  - 3 glasdichtingen 8 mm (3 x 3000 mm) 
  - 2 bovengeleiders 
  - 2 ondergeleiders 
  - 2 dempers 
  - borstelprofiel

bestelnr. afwerking Max. breedte x hoogte Max. gewicht afgewerkte deur Verpakking
047653 aluminium 1500 x 3000 mm 80 kg 1

 

Set toebehoren voor 1 houten deur Maestro a
- set bestaat uit: 
  - 2 bovengeleiders 
  - 2 dempers 
  - ondergeleider

bestelnr. afwerking Max. breedte x hoogte Max. gewicht afgewerkte deur Verpakking
047657 aluminium 1500 x 3000 mm 80 kg 1
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TOebehOreN VOOr dOal SchuIfdeurbeSlag MaeSTrO M eN a
 

Zelfklevend middenprofiel voor Maestro M en a
- per paar

bestelnr. afwerking lengte Verpakking
047654 aluminium 1500 mm 1

 

Middenprofiel voor Maestro M en a
- per stuk

bestelnr. afwerking lengte Verpakking
047655 aluminium 1500 mm 1

 

Wandaansluitprofiel voor Maestro M en a
- per stuk

bestelnr. afwerking lengte Verpakking
047656 aluminium 3000 mm 1
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Schuifdeurbeslag

SIScO SchuIfdeurbeSlag

SIScO SchuIfdeurbeSlag MeT deMPINg
 

Schuifdeurbeslag type Sisco 100 Silent  
met demping voor opbouw op de deur
- zachtlopend schuifdeursysteem 
- zelfherstellende demper 
 
- draagkracht: 80 kg 
- voor deurdikte: minimum 28 mm 
- met verstelbare bodemgeleider  
 
- minimum deurbreedte: 720 mm

bestelnr. afwerking Onderdeel lengte Verpakking
030811 zwart volledig beslag voor 1 deur - 1
330807 aluminium bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
030557 aluminium U deurprofiel voor bodemgeleider 3000 mm 1
030572 aluminium muursteun - 1

 

Schuifdeurbeslag type Sisco 100 Silent  
met demping om in de deur in te frezen
- zachtlopend schuifdeursysteem 
- zelfherstellende demper 
 
- draagkracht: 80 kg 
- voor deurdikte: minimum 40 mm 
- met verstelbare bodemgeleider  
 
- minimum deurbreedte: 720 mm

bestelnr. afwerking Onderdeel lengte Verpakking
030812 zwart volledig beslag voor 1 deur - 1
330807 aluminium bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
030557 aluminium U deurprofiel voor bodemgeleider 3000 mm 1
030572 aluminium muursteun - 1
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Schuifdeurbeslag type Sisco 1200 met demping
- draagkracht: 30 of 60 kg 
- voor deurdikte: 18-22 mm 
- maximum deurdikte met greeplijst: 38 mm  
- uitgebreid assortiment greeplijsten:  
  zie volgende

bestelnr. afwerking Onderdeel lengte draagkracht Verpakking
031269 zwart volledig beslag voor 1 deur - 30 kg 1
333304 zwart volledig beslag voor 1 deur - 60 kg 1
333302 aluminium (glad) bovenprofiel aluminium 3000 mm - 1
333301 aluminium (geribd) bovenprofiel aluminium 3000 mm - 1
333303 wit gelakt (geribd) bovenprofiel aluminium 3000 mm - 1
333305 zwart geëloxeerd (geribd) bovenprofiel aluminium 3000 mm - 1
330533 aluminium bodemprofiel 3000 mm - 1
330605 wit gelakt bodemprofiel 3000 mm - 1
330550 zwart geëloxeerd bodemprofiel 3000 mm - 1
330534 aluminium (geribd) greeplijst 3000 mm - 1
330606 wit gelakt (geribd) greeplijst 3000 mm - 1
330551 zwart geëloxeerd (geribd) greeplijst 3000 mm - 1

 

greeplijst type 1226 af voor Sisco 1200

bestelnr. afwerking lengte Verpakking
333272 aluminium (glad) 3000 mm 1
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greeplijst type 1227 af voor Sisco 1200

bestelnr. afwerking lengte Verpakking
333267 aluminium (glad) 3000 mm 1

 

greeplijst type 1228 af voor Sisco 1200

bestelnr. afwerking lengte Verpakking
333268 aluminium (glad) 3000 mm 1

 

greeplijst type Sima 8110 voor Sisco 1200
- een decoratieve kantenband van 22 mm  
  kan in de greep geschoven worden

bestelnr. afwerking lengte Verpakking
013714 aluminium 2750 mm 1

 

greeplijst type Modern 8720 voor Sisco 1200

bestelnr. afwerking lengte Verpakking
013715 aluminium 2750 mm 1

 



VAN OPSTAL • 2020/11 65

SchuIfdeurbeSlagSchuifdeurbeSlag

greeplijst en verstevigingsprofiel
- voor houtdikte 18 mm

bestelnr. afwerking Omschrijving lengte Verpakking
046279 zilver greeplijst 2500 mm 1
046282 zilver verstevigingsprofiel 2500 mm 1
046286 wit greeplijst 2500 mm 1
046287 wit verstevigingsprofiel 2500 mm 1

 

borstelprofiel type 0368/07 voor greeplijst
- per meter

bestelnr. afwerking breedte Verpakking
030607 zwart 7 mm m

 

Profiel type 1311 voor greeplijst
- aanpasprofiel, passend in de greeplijst 
- voor deurdikte: 18-20 mm

bestelnr. afwerking lengte Verpakking
030538 zwart 3000 mm 1

 



VAN OPSTAL • 2020/1166

SchuIfdeurbeSlag SchuifdeurbeSlag

Schuifdeurbeslag type Sisco 1700 met demping
- wordt zowel boven als onder gedempt 
- zelfherstellende demper 
 
- draagkracht: 80 kg 
- voor deurdikte: 18-22 mm 
 
- eenvoudige montage door clipsysteem

bestelnr. afwerking Onderdeel lengte Verpakking
030805 zwart volledig beslag voor 1 binnendeur - 1
030806 zwart volledig beslag voor 1 buitendeur - 1
330803 aluminium bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
330804 aluminium onderprofiel 3000 mm 1
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SIScO SchuIfdeurbeSlag hIddeN

 

Schuifdeurbeslag type Sisco hidden  
met demping
- per complete set of alle onderdelen afzonderlijk  
  te bestellen 
 
- per complete set:  
  - volledige set, inclusief profielen en 2 dempers 
  - voor een deuropening tot 900 mm 
  - voor deurdikte: minimum 40 mm  
  - bovenprofiel: L=1150 mm 
  - onderprofiel: L=1000 mm  
  - demping in 2 richtingen (openen/sluiten)  
 
- losse onderdelen: alles afzonderlijk te bestellen  
  - voor een deuropening tot 1200 mm  
  - voor deurdikte: minimum 40 mm  
  - beslagset voor 1 deur met draagkracht 40 kg of 
    beslagset voor 1 deur met draagkracht 80 kg 
  - bovenprofiel: L=1450 mm 
  - onderprofiel: L=1300 mm

bestelnr. afwerking Omschrijving draagkracht lengte Verpakking
031271 - complete set tot 900 mm 40 kg - 1
031270 - complete set tot 900 mm 80 kg - 1
031274 - Beslagset tot 1200 mm 40 kg - 1
031275 - Beslagset tot 1200 mm 80 kg - 1
031272 - bovenprofiel - 1450 mm 1
031273 - onderprofiel - 1300 mm 1
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SIScO SchuIfdeurbeSlag ZONder deMPINg
 

Schuifdeurbeslag type Sisco 100
- met verstelbare bodemgeleider 
 
- draagkracht: 70 kg 
- voor deurdikte: 28-40 mm

bestelnr. afwerking Omschrijving lengte Verpakking
030558 zwart volledig beslag voor 1 deur - 1
330556 zilver bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
030557 aluminium U deurprofiel voor bodemgeleider 3000 mm 1
031004 aluminium muursteun - 1

 

Schuifdeurbeslag type Sisco 100 Silent
- zachtlopend schuifdeursysteem 
- met verstelbare bodemgeleider 
 
- draagkracht: 80 kg 
- voor deurdikte: minimum 28 mm  
- voor deurbreedte: minimum 720 mm

bestelnr. afwerking Omschrijving lengte Verpakking
030808 zwart volledig beslag voor 1 deur - 1
330807 aluminium bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
030557 aluminium U deurprofiel voor bodemgeleider 3000 mm 1
030572 aluminium muursteun - 1
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Schuifdeurbeslag type Sisco 200 Mix
- voor onderliggende deuren 
- niet regelbaar in de hoogte 
 
- draagkracht: 25 kg 
- voor deurdikte: maximum 22 mm

bestelnr. afwerking Omschrijving lengte Verpakking
030810 zwart volledig beslag binnendeur - 1
030809 zwart volledig beslag buitendeur - 1
331268 alu/zilver bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
330804 aluminium onderprofiel 3000 mm 1

 

Schuifdeurbeslag type Sisco 300
- verticale regeling tot +3 mm d�m�v� zeskantsleutel 
 
- draagkracht: 40 kg 
- voor deurdikte: maximum 25 mm

bestelnr. afwerking Omschrijving lengte Verpakking
031260 zwart volledig beslag voor 1 deur - 1
331259 zilver bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
331006 zilver bodemprofiel aluminium 3000 mm 1
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Schuifdeurbeslag type Sisco 400
- draagkracht: 30 kg 
- voor deurdikte: maximum 20 mm

bestelnr. afwerking Omschrijving lengte Verpakking
030531 zwart volledig beslag binnendeur - 1
030530 zwart volledig beslag buitendeur - 1
330529 zilver profiel aluminium 3000 mm 1

 

Schuifdeurbeslag type Sisco 900
- draagkracht: 15 kg

bestelnr. afwerking Omschrijving lengte Verpakking
030687 zwart volledig beslag voor 1 deur - 1
330686 zilver profiel aluminium 3000 mm 1
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Schuifdeurbeslag type Sisco 900 economic
- met regelschroef 
 
- draagkracht: 15 kg 
- voor deurdikte: 18-20 mm

bestelnr. afwerking Omschrijving lengte Verpakking
031262 zwart volledig beslag voor 1 deur - 1
331261 zilver profiel aluminium 3000 mm 1

 

Schuifdeurbeslag type Sisco 900 economic voor 
glazen deuren
- montage d�m�v� lijm 
 
- draagkracht: 15 kg

bestelnr. afwerking Omschrijving lengte Verpakking
031264 zwart volledig beslag voor 2 glazen deuren - 1
331263 zilver bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
331265 zilver glasprofiel aluminium 3000 mm 1
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Schuifdeurbeslag type Sisco 1200
- draagkracht: 60 kg 
- maximum deurdikte zonder greeplijst 22 mm 
- maximum deurdikte met greeplijst 38 mm 
  (bij paneel van 22 mm dik)

bestelnr. afwerking Omschrijving lengte Verpakking
030535 zwart volledig beslag voor 1 deur - 1
333271 aluminium (glad) bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
330604 wit geribd bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
330532 zilver geribd bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
330549 zwart geribd bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
330605 wit gelakt bodemprofiel 3000 mm 1
330533 aluminium bodemprofiel 3000 mm 1
330550 zwart geëloxeerd bodemprofiel 3000 mm 1
330606 wit gelakt (geribd) greeplijst 3000 mm 1
330534 aluminium (geribd) greeplijst 3000 mm 1
330551 zwart geëloxeerd (geribd) greeplijst 3000 mm 1

 

Profiel type 1311 voor greeplijst
- aanpasprofiel, passend in de greeplijst 
- voor deurdikte: 18-20 mm

bestelnr. afwerking lengte Verpakking
030538 zwart 3000 mm 1

 

borstelprofiel type 0368/07 voor greeplijst
- per meter

bestelnr. afwerking breedte Verpakking
030607 zwart 7 mm m

 

greeplijst type 1226 af voor Sisco 1200

bestelnr. afwerking lengte Verpakking
333272 aluminium (glad) 3000 mm 1
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greeplijst type 1227 af voor Sisco 1200

bestelnr. afwerking lengte Verpakking
333267 aluminium (glad) 3000 mm 1

 

greeplijst type 1228 af voor Sisco 1200

bestelnr. afwerking lengte Verpakking
333268 aluminium (glad) 3000 mm 1

 

greeplijst type Sima 8110 voor Sisco 1200
- een decoratieve kantenband van 22 mm  
  kan in de greep geschoven worden

bestelnr. afwerking lengte Verpakking
013714 aluminium 2750 mm 1

 

greeplijst type Modern 8720 voor Sisco 1200

bestelnr. afwerking lengte Verpakking
013715 aluminium 2750 mm 1
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greeplijst en verstevigingsprofiel
- voor houtdikte 18 mm

bestelnr. afwerking Omschrijving lengte Verpakking
046279 zilver greeplijst 2500 mm 1
046282 zilver verstevigingsprofiel 2500 mm 1
046286 wit greeplijst 2500 mm 1
046287 wit verstevigingsprofiel 2500 mm 1

 

Inclinofix voor schuifdeurbeslag type 1200
- voor de montage van schuifdeuren onder 
  een schuine wand 
- voor een hoek van 17° tot 63°

bestelnr. afwerking - Verpakking
031576 wit - 1
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Schuifdeurbeslag type Sisco 1300
- regelbaar in de hoogte 
 
- draagkracht: 60 kg 
- voor deurdikte: 20-22 mm

bestelnr. afwerking Omschrijving lengte Verpakking
030524 zwart volledig beslag binnendeur - 1
030525 zwart volledig beslag buitendeur - 1
330536 zilver bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
330523 zilver bodemprofiel 3000 mm 1

 

Schuifdeurbeslag type Sisco Trix
- niet regelbaar in de hoogte 
 
- draagkracht: 45 kg 
- voor deurdikte: maximum 20 mm

bestelnr. afwerking Omschrijving lengte Verpakking
030528 zwart volledig beslag voor 1 deur - 1
330527 zilver bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
030544 wit deurprofiel kunststof 2000 mm 1
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Schuifdeurbeslag type Sisco New Trix
- verticale regeling tot +3 mm 
- regelbare bodemgeleider 
 
- draagkracht: 40 kg 
- voor deurdikte: maximum 22 mm

bestelnr. afwerking Omschrijving lengte Verpakking
031267 zwart volledig beslag 1 deur - 1
331268 alu/zilver bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
031266 zwart deurprofiel kunststof 3000 mm 1
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Schuifdeurbeslag

INduSTrIeel SchuIfdeurbeSlag

INduSTrIeel SchuIfdeurbeSlag
 

loft industrieel schuifdeurbeslag
- volledige set, inclusief beslag, bovenrail  
  en infreesprofiel 
- demper afzonderlijk te bestellen  
- De demper is geschikt voor de opening  
  of de sluiting van de schuifdeur�  
  Indien nodig 2 dempers bestellen� 
 
- lengte van de stalen bovenrail: 200 cm  
- lengte van het aluminium infreesprofiel: 100 cm  
  Dit infreesprofiel garandeert een zachte en  
  splintervrije loop van de deur� 
- maximum deurbreedte: 100 cm 
- deurdikte: 16-45 mm 
- gelagerde hangers met hoogte regeling:  
  van -3 mm tot +3 mm 
- draagkracht: 100 kg

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
013964 zwart volledige set schuifdeurbeslag Loft set
013965 - soft-close demper 1
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loft art industrieel schuifdeurbeslag
- volledige set, inclusief beslag, bovenrail  
  en infreesprofiel  
- de bovengeleiders worden boven op  
  de deur geschroefd 
- demper afzonderlijk te bestellen  
- De demper is geschikt voor de opening  
  of de sluiting van de schuifdeur�  
  Indien nodig 2 dempers bestellen� 
 
- lengte van de stalen bovenrail: 200 cm  
- lengte van het aluminium infreesprofiel: 100 cm  
  Dit infreesprofiel garandeert een zachte en  
  splintervrije loop van de deur� 
- maximum deurbreedte: 100 cm 
- deurdikte: 25-45 mm 
- gelagerde hangers met hoogte regeling:  
  van -3 mm tot +3 mm 
- draagkracht: 100 kg

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
014020 zwart volledige set schuifdeurbeslag Loft Art 1
013965 - soft-close demper 1

 

Wandgeleider voor schuifdeurbeslag  
type loft en loft art
- enkel te bestellen wanneer de meegeleverde  
  bodemgeleider niet op de vloer mag  
  worden gemonteerd 
- verstelling: 16-45 mm 
- per stuk

bestelnr. afwerking - Verpakking
013983 zwart - 1
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connector voor schuifdeurbeslag  
type loft en loft art
- om 2 bovenrails te verbinden wanneer  
  er een linkse en een rechtse deur naast  
  elkaar worden geplaatst 
- per stuk

bestelnr. afwerking - Verpakking
013982 zwart - 1

 

grepen voor schuifdeurbeslag  
type loft en loft art
- per paar  
- staal, zwart gelakt

bestelnr. afwerking - Verpakking
013966 zwart - 1
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Schuifdeurbeslag

OMge SchuIfdeurbeSlag

OMge SchuIfdeurbeSlag
 

Schuifdeurbeslag type Omge 2031
- draagkracht: 35 kg

bestelnr. afwerking Omschrijving lengte Verpakking
045987 aluminium enkele bovenrail 3000 mm 1
045995 aluminium dubbele onderrail 3000 mm 1
045990 aluminium binnengarnituur - 1
045989 aluminium buitengarnituur - 1

 

Schuifdeurbeslag type Omge 2032
- draagkracht: 20 kg

bestelnr. afwerking Omschrijving lengte Verpakking
030059 aluminium bovenrail 3000 mm 1
045992 aluminium glijrail 2000 mm 1
045993 aluminium bovengarnituur - 1
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Schuifdeurbeslag type Omge 2033
- draagkracht: 60 kg

bestelnr. afwerking Omschrijving lengte Verpakking
045994 aluminium dubbele bovenrail 3000 mm 1
045995 aluminium dubbele onderrail 3000 mm 1
045997 zwart binnengarnituur - 1
045996 zwart buitengarnituur - 1

 

Schuifdeurbeslag type Omge 1400
- minimum deurdikte: 19 mm 
- draagkracht: 80 kg

bestelnr. afwerking Omschrijving lengte Verpakking
029612 aluminium bovengarnituur - 1
029611 aluminium rail 3000 mm 1
030704 aluminium muursteun - 50
030705 aluminium bodemstuk T - 100
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Schuifdeurbeslag

accurIde SchuIfdeurbeSlag

accurIde SchuIfdeurbeSlag
 

accuride indraaiend schuifdeurbeslag type 1234
- draagkracht: 14 kg 
- max� deurhoogte: 1100 mm 
- max� deurbreedte: 600 mm 
- voor deurdiktes van 16 tot 32 mm 
 
- Zeer eenvoudige installatie! De geleiders 
  worden pal tegen de boven- en onderkant van 
  de binnenzijde van de kast gemonteerd� 
  De geleiders dienen verbonden te worden met  
  een houten verbindingslat die 150 mm korter is  
  dan de binnenkant van de kast (niet inbegrepen)� 
 
Welk type scharnier gebruiken? 
- scharnier 35 mm voor inliggende deur tot 
  20 mm dik: type c2abg99 (bestelnr� 029190) + 
kruisplaatje 3 mm 
- scharnier 40 mm voor inliggende deur tot  
  32 mm dik: type cfa7p99 (bestelnr� 028727) + kruis-
plaatje 0 mm 
- scharnier 40 mm voor half opliggende deur tot 
  24 mm dik: type cfa7g99 (bestelnr� 029321) + kruis-
plaatje 0 mm 
 
- boorafstand van de scharnieren: 38 mm

bestelnr. afwerking lengte Verpakking
031541 zwart 360 mm 4
031542 zwart 410 mm 4
031543 zwart 460 mm 4
031544 zwart 510 mm 4
031545 zwart 560 mm 4
031546 zwart 610 mm 4

 

https://www.vanopstal.be/nl/product/Scharnieren/Scharnieren+Salice+serie+100,+200+en+F/Scharnieren+Salice+serie+200:+openingshoek+94%C2%B0+voor+dikke+deuren+tot+35+mm/Scharnieren+serie+200+type+C2A+en+C2B+met+boring+48+mm?id=%20215994#215723
https://www.vanopstal.be/nl/product/Scharnieren/Montageplaatjes+Salice+/Montageplaatjes+Salice:+Domi+%28clip%29+32+mm+raster
https://www.vanopstal.be/nl/product/Scharnieren/Scharnieren+Salice+serie+100,+200+en+F/Scharnieren+Salice+serie+F:+openingshoek+94%C2%B0+voor+dikke+deuren+tot+40+mm/Scharnieren+serie+F+type+CFA+met+boring+52+mm?id=216057#215749
https://www.vanopstal.be/nl/product/Scharnieren/Montageplaatjes+Salice+/Montageplaatjes+Salice:+Domi+%28clip%29+32+mm+raster
https://www.vanopstal.be/nl/product/Scharnieren/Montageplaatjes+Salice+/Montageplaatjes+Salice:+Domi+%28clip%29+32+mm+raster
https://www.vanopstal.be/nl/product/Scharnieren/Scharnieren+Salice+serie+100,+200+en+F/Scharnieren+Salice+serie+F:+openingshoek+94%C2%B0+voor+dikke+deuren+tot+40+mm/Scharnieren+serie+F+type+CFA+met+boring+52+mm?id=216055#215748
https://www.vanopstal.be/nl/product/Scharnieren/Montageplaatjes+Salice+/Montageplaatjes+Salice:+Domi+%28clip%29+32+mm+raster
https://www.vanopstal.be/nl/product/Scharnieren/Montageplaatjes+Salice+/Montageplaatjes+Salice:+Domi+%28clip%29+32+mm+raster
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accuride indraaiend schuifdeurbeslag type 1432
- draagkracht: 34 kg 
- voor deurhoogtes van 915 tot 2300 mm  
- voor deurbreedtes van 255 tot 660 mm  
- voor deurdiktes van 18 tot 32 mm 
 
- Zeer eenvoudige installatie! De geleiders  
  worden pal tegen de boven- en onderkant van  
  de binnenzijde van de kast gemonteerd�  
  De geleiders dienen verbonden te worden  
  met een metalen verbindingslat  
  (afzonderlijk te bestellen)� 
- met kabelsysteem voor het synchroon  
  functioneren van de geleiders

bestelnr. afwerking lengte Verpakking
033454 verzinkt 300 mm 4
033455 verzinkt 350 mm 4
033456 verzinkt 400 mm 4
033457 verzinkt 450 mm 4
033458 verzinkt 500 mm 4
033459 verzinkt 550 mm 4
033460 verzinkt 600 mm 4
033461 verzinkt 650 mm 4
033462 verzinkt 700 mm 4
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Metalen verbindingslat
- per set: 1 set = 2 verbindingslatten 
 
- voor deurhoogtes van 915 tot 1422 mm:  
  hebt u 2 verbindingslatten nodig per deur 
- voor deurhoogtes van 1423 tot 2000 mm:  
  hebt u 3 verbindingslatten nodig per deur  
- voor deurhoogtes van 2001 tot 2300 mm:  
  hebt u 4 verbindingslatten nodig per deur 
 
Welk type scharnier gebruiken?  
- scharnier 35 mm voor inliggende deur tot  
  20 mm dik: type C2ABA99 (bestelnr� 029187)  
  + kruisplaatje 3 mm  
- scharnier 40 mm voor inliggende deur tot  
  32 mm dik: type CFA7G99 (bestelnr� 029321)  
  + kruisplaatje 3 mm  
- scharnier 40 mm voor opliggende deur tot  
  19 mm dik: type CFA7A99 (bestelnr� 028725)  
  + kruisplaatje 0 mm

bestelnr. afwerking lengte Verpakking
031805 zwart - 10

 

accuride indraaiend schuifdeurbeslag type 1319
- draagkracht: 25 kg 
- max� deurhoogte: 1800 mm  
- voor deurdiktes van 16 tot 20 mm 
 
- indien de deur hoger is dan 900 mm dient 
  u dit systeem steeds te gebruiken 
  met synchroongeleiding type 1316 
- uitsluitend verticale montage 
- de geleiders dienen verbonden te worden  
  met een houten verbindingslat (niet inbegrepen)�  
- set bestaat uit 2 geleiders en 4 montageplaten 
  (scharnieren en plaatjes niet inbegrepen) 

bestelnr. afwerking lengte a b c Verpakking
030894 verzinkt 350 mm 186 mm 244 mm 10
030895 verzinkt 400 mm 236 mm 294 mm 10
030896 verzinkt 450 mm 286 mm 344 mm 10
030897 verzinkt 500 mm 336 mm 394 mm 10
030898 verzinkt 550 mm 386 mm 444 mm 10
030899 verzinkt 600 mm 436 mm 494 mm 10

https://www.vanopstal.be/nl/product/Scharnieren/Scharnieren+Salice+serie+100,+200+en+F/Scharnieren+Salice+serie+200:+openingshoek+94%C2%B0+voor+dikke+deuren+tot+35+mm/Scharnieren+serie+200+type+C2A+en+C2B+met+boring+48+mm?id=215990#215722
https://www.vanopstal.be/nl/product/Scharnieren/Montageplaatjes+Salice+/Montageplaatjes+Salice:+Domi+%28clip%29+32+mm+raster
https://www.vanopstal.be/nl/product/Scharnieren/Scharnieren+Salice+serie+100,+200+en+F/Scharnieren+Salice+serie+F:+openingshoek+94%C2%B0+voor+dikke+deuren+tot+40+mm/Scharnieren+serie+F+type+CFA+met+boring+52+mm?id=216055#215748
https://www.vanopstal.be/nl/product/Scharnieren/Montageplaatjes+Salice+/Montageplaatjes+Salice:+Domi+%28clip%29+32+mm+raster
https://www.vanopstal.be/nl/product/Scharnieren/Scharnieren+Salice+serie+100,+200+en+F/Scharnieren+Salice+serie+F:+openingshoek+94%C2%B0+voor+dikke+deuren+tot+40+mm/Scharnieren+serie+F+type+CFA+met+boring+52+mm?id=216053#215747
https://www.vanopstal.be/nl/product/Scharnieren/Montageplaatjes+Salice+/Montageplaatjes+Salice:+Domi+%28clip%29+32+mm+raster
https://www.vanopstal.be/nl/product/Schuifdeurbeslag/Schuifdeurbeslag/Accuride+schuifdeurbeslag/Accuride+schuifdeurbeslag?id=%20229105#59363
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Scharnier type c2a7a99  
voor indraaiend schuifdeurbeslag type 1319
- K=3, gebruik kruisplaatje met hoogte 0 mm 
- K=6, gebruik kruisplaatje met hoogte 3 mm

bestelnr. afwerking hoek Montage Veer K Type Verpakking
029187 nikkel 94° schroeven met 3 tot 8 mm C2ABA99 300

 

accuride synchroongeleiding type 1316
- dient enkel besteld te worden bij type 1319 
  indien de deur hoger is dan 900 mm 
- voor deurhoogte: 900-1800 mm (voor deuren 
  kleiner dan 900 mm volstaat beslag type 1319) 
- set bestaat uit 2 getande rails, 2 tandwieltjes, 
  2 stanghouders en schroeven (M4 x 25 mm) 
 
Stang voor synchroongeleiding apart te bestellen!

bestelnr. afwerking Omschrijving lengte Verpakking
033463 verzinkt synchroongeleiding 350 mm 10
030900 verzinkt synchroongeleiding 400 mm 10
030901 verzinkt synchroongeleiding 450 mm 10
030902 verzinkt synchroongeleiding 500 mm 10
030903 verzinkt synchroongeleiding 550 mm 10
030904 verzinkt synchroongeleiding 600 mm 10
030905 verzinkt stang 2000 mm 10

https://www.vanopstal.be/nl/product/Scharnieren/Montageplaatjes+Salice+/Montageplaatjes+Salice:+Domi+%28clip%29+32+mm+raster
https://www.vanopstal.be/nl/product/Scharnieren/Montageplaatjes+Salice+/Montageplaatjes+Salice:+Domi+%28clip%29+32+mm+raster
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Schuifdeurbeslag

TOebehOreN VOOr SchuIfdeureN

TOebehOreN VOOr SchuIfdeurbeSlag
 

Schuifdeurgreep type PrSd
- enkel voor schuifdeuren met deurdikte 40 mm

bestelnr. afwerking breedte diepte hoogte Verpakking
059942 ruw metaal 40 mm 50 mm 100 mm 4
059406 verouderd ijzer 40 mm 50 mm 100 mm 4
059403 wit brons 40 mm 50 mm 100 mm 4
059943 wit brons mat 40 mm 50 mm 100 mm 4

 

Schuifdeurgreep type 8899
- met geringe dikte van slechts 5 mm  
- te schroeven (2 x M4) of te kleven  
  (voorzien van 2 kleefstrips)  
  
- boorafstand: 90 mm

bestelnr. afwerking - Verpakking
014017 aluminium - 1
014018 wit - 1
014019 zwart mat - 1
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Push greep voor schuifdeur
- push inbouwgreep: door de knop in te drukken,  
  wordt de greep uitgeworpen

bestelnr. afwerking - Verpakking
014021 wit (metaal) - 1
014022 zwart (metaal) - 1

 

adapter voor schuine schuifdeur
- aanpassing voor schuine deur onder bv�  
  de afschuining van een dak 
- geschikt voor alle schuifdeursystemen met  
  staande deuren, uitgezonderd de systemen  
  met gelijkliggende deuren 
 
- Het systeem bestaat uit een aluminium U profiel  
  van 200 cm en twee geleiders� 
   
- Het aluminium profiel (lengte = 2 x de breedte  
  van de deur) wordt op een vaste legplank van de 
  kast gemonteerd, zo hoog mogelijk t�o�v� de niet 
  afgeschuinde kant van de deur (zie 1)� 
   
- De geleiders monteert u op dezelfde hoogte� 
  Opgelet: het beslag is enkel geschikt voor  
  de binnenste deur van een schuifdeurcombinatie  
  (zie 2)� 
   
- De geleiders vervangen de bovenste wieltjes van 
  het origineel schuifdeursysteem�

bestelnr. afwerking - Verpakking
013654 aluminium - set
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SchuIfdeurbeSlag SchuifdeurbeSlag

Veerbuffer type dictator
- wanneer een schuifdeur helemaal in de wand 
  loopt, is de deurgreep niet meer bereikbaar 
- door de deur licht naar binnen te drukken, 
  duwt de veerbuffer de deur terug naar buiten 
- de veerbuffer is achteraan voorzien van 
  een magneet die de deur op zijn plaats houdt 
  (metalen contraplaatje inbegrepen)

bestelnr. afwerking uitschuifkracht Verpakking
704812 alu + staal verzinkt 85N 5
704813 alu + staal verzinkt 130N 5

 

Stoflijst
- aluminium draagprofiel 
- grijze borstel

bestelnr. afwerking lengte Verpakking
046283 aluminium 2500 mm 1

 

deurrechter type 0015-20
- complete set 
- de set bevat:  
  - 2 aluminium profielen  
  - 1 linkse + 1 rechtse draadstang, beide met eindkap 
  - regelstift  
  - afdekkap voor regelstift

bestelnr. - afwerking Verpakking
030526 - aluminium profiel/zwart beslag 1
030534 - zwart profiel/zwart beslag 1
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SchuIfdeurbeSlagSchuifdeurbeSlag

Schroef met platte kop type Pozidrive  
voor deurrechter
- per stuk

bestelnr. afwerking diameter lengte Verpakking
056200 zwart M3,5 16 mm 1000
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SchuIfdeurbeSlag VouwdeurbeSlag

Schuifdeurbeslag
Vouwdeurbeslag

VOuWdeurbeSlag

VOuWdeurbeSlag SalIce

 

Salice vouwdeurbeslag
- scharnier type F1C169  
 
- per stuk

bestelnr. afwerking - Verpakking
030208 nikkel - 300
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SchuIfdeurbeSlagVouwdeurbeSlag

Salice plaatje met glijwiel type f1PXaY
- per stuk

bestelnr. afwerking - Verpakking
030209 transparant - 300

 

Salice scharnier type f1c0e9
- per stuk

bestelnr. afwerking bevestiging Verpakking
030439 nikkel om te schroeven 600

 

Salice stopper type f1rfaY
- per stuk

bestelnr. afwerking - Verpakking
031496 wit - 300

 

Salice glijprofiel type f1gfag
- profiel om vast te schroeven  
- per stuk

bestelnr. afwerking lengte Verpakking
031587 grijs 1180 mm 75
030445 wit 880 mm 75
030446 wit 1180 mm 75
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SchuIfdeurbeSlag VouwdeurbeSlag

VOuWdeurbeSlag haWa
 

hawa vouwdeurbeslag type Multifold 30/W
- schuifdeurbeslag voor houten vouwdeuren  
  van max� 30 kg 
- volledige set beslag, inclusief glijprofiel*  
  en verbindingsscharnieren 
 
- scharnieren voor bevestiging aan het corpus 
  afzonderlijk te bestellen (zie deel scharnieren) 
 
* glijprofiel: 1100 mm, andere lengtes enkel 
   op bestelling

bestelnr. afwerking Omschrijving Voor deurdikte Max. gewicht per 
deur

lengte van het 
profiel Verpakking

034026 - beslag voor 2 
vleugels 19-25 mm 30 kg/deur 1100 mm 1 set

 

freesmal voor Multifold 30/W

bestelnr. afwerking - Verpakking
047015 - - 1
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SchuIfdeurbeSlagVouwdeurbeSlag

VOuWdeurbeSlag aXIS free
 

Vouwdeurbeslag axis free voor 1 deur (2 bladen)
- vouwdeurbeslag met soft close demping  
 
- afmetingen:  
  - totale deurbreedte: 600-1200 mm  
    (breedte per blad: 300-600 mm) 
  - max� deurhoogte: 2500 mm  
  - max� deurgewicht (= 2 deurbladen): 40 kg  
  - deurdikte: 16-19 mm  
  - wanddikte kast: 18-19 mm

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034730 - beslag voor 1 deur set

 

Vouwdeurbeslag axis free voor 2 deuren  
(4 bladen)
- vouwdeurbeslag met soft close systeem 
 
- afmetingen per deur: 
  - totale deurbreedte: 600-1200 mm 
    (breedte per blad: 300-600 mm) 
  - max� deurhoogte: 2500 mm  
  - max� deurgewicht (= 2 deurbladen): 40 kg  
  - deurdikte: 16-19 mm  
  - wanddikte kast: 18-19 mm

bestelnr. afwerking Omschrijving Verpakking
034731 - beslag voor 2 deuren set

 

boven- en onderprofiel axis free
- set profielen voor vouwdeurbeslag Axis Free

bestelnr. afwerking lengte Verpakking
034732 aluminium 1200 mm set
034733 aluminium 2400 mm set








