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Montagehandleiding – Hefschuifpui(en) 

De schuifpui dient met voldoende omtrekspeling (advies minimaal 5 mm) te worden gemonteerd en dient 

volledig vrijdragend te worden gemonteerd. D.w.z. er mogen geen lateien en/of serre daken op de pui leunen. 

Afdichting tussen pui en muur met compri-band en/of rubber(s) naar eigen inzicht en situatie. 

Bevestiging van het kozijn d.m.v. montageschroeven in stelkozijn en/of muur. I.v.m. waterinfiltratie via de 

montagegaten adviseren we schroeven in de maat 7,5 x …. (lengte naar eigen inzicht en situatie) 

De montagegaten dienen te worden geboord op de hieronder aangegeven plaatsen. Onderlinge afstand 500-

700 mm en niet dichter dan 150 mm vanaf een hoek.  

 

               

 

Bovendorpel: achter bovenrail.     Zijstijl schuifdeurzijde: achter buitenkap     Zijstijl vaste deurzijde: achter 

binnenkap 

Werkwijze 
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1. Demonteer de schuifdeur(en) d.m.v. losschroeven van de boven-geleiderail. Trek deze vervolgens naar 

beneden en kantel de deur uit het kader. 

                                       

2. De onderdorpel moet vlak (waterpas) gemonteerd worden en over de gehele lengte worden 

ondersteund. 

3. De zijstijlen dienen exact verticaal  (waterpas) worden gesteld en vastgeschroefd. 

4. De bovendorpel wordt als laatste horizontaal (waterpas) vastgeschroefd, zodanig dat de afstand tussen 

boven- en onderdorpel over de gehele lengte exact hetzelfde is. 

5. Plaats de deur(en) terug en schroef de geleiderail weer vast controleer de werking van de deur. 

6.  Plaats het glas in de schuifdeur(en) 

                                                  

Glas plaatsen met groene blokjes (5 mm), boven links- en rechts blokjes niet definitief plaatsen.  
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7. Deur dichtschuiven en de sluitstijl parallel stellen aan de zijstijl van het kozijn d.m.v. de aangegeven 

stelblokjes. Zoals hieronder afgebeeld wordt als voorbeeld de deur aan de bovenzijde 1 mm naar 

rechts gesteld. 

                                             

 

 

 

 

 

 

8. Beglazingsblokjes plaatsen in het midden van beide stijlen zodanig dat deze er vrij tussen passen. 

(meestal 4 mm) Zo nodig fixeren met kit. 

 

                                                        

De werking van de deur controleren. 
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9. Aan de beide zijden over een lengte van ca. 50 cm tussen glas en sponning vol kitten met transparante 

kit. Hierna de deur 24 uur niet gebruiken!!  

LET OP: pas kitten als de deur geheel gesteld is en je er niet meer doorheen hoeft!! 

Glaslatten plaatsen en de stijlen zo nodig daarna terugduwen naar het glas. Door het inslaan van de glaslatten 

willen de stijlen wel eens bol gaan staan. 

 

 

 

 

Hijsen 

Het hijsen van de pui adviseren we niet, echter is dit soms niet te vermijden. 

Demontage van het kader alsmede het demonteren van de vaste deur(en) uit het kader  is niet toegestaan en 

leidt tot vervallen van de garantie. 

Voor het hijsen dienen uitsluitend geschikte hijsbanden en hijsstroppen te worden gebruikt. 

Bevestiging aan bovendorpel en/of zijstijlen is niet toegestaan en zal lijden tot onherroepelijke schade. 

               

Tijdens het hijsen moet de pui tegen kantelen en draaien worden gezekerd. 

 


