Alle deuren worden op maat gemaakt, zodat de overlapping bij alle deuren even breed is.
De overlapping bij de Safir is 30 mm, Topaz is 80 mm. De deurhoogte kan +/- 10 mm worden aangepast.
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1.1

2

2.1

Boren en plaatsen van de bovenste rail

De bovenste rail wordt geleverd zonder
voorgeboorde gaten. Boor gaten (4 mm
metaalboor) in het midden van de goten, op
ongeveer 500 mm vanaf de zijkant en daarna
na elke 100 mm.

1.2

Monteer de bovenste rail op de gewenste
afstand van de achterwand.

2.2

Plaats een deur in de achterste goot van zowel
de bovenste als de onderste rail. Gebruik een
waterpas om te controleren dat de deur
loodrecht staat. Schuif de deur naar de andere
kant en controleer of deze nog steeds
loodrecht staat. Gebruik een potlood om de
positie van de onderste rail te markeren.

Onderste rail monteren

Leg de onderste rail losjes op de vloer, recht
onder de bovenste rail.

2.3

3

Monteer de onderste rail met behulp van
schroeven of de meegeleverde dubbelzijdige
tape. Als u de tape gebruikt, zorg er dan voor
dat de vloer schoon en vetvrij is. Bevestig de
stukjes tape onder de rail met een tussenruimte
van ca. 1000 mm.

Als u schroeven gebruikt, boor dan gaten
(4 mm metaalboor) in het midden van de goot.
Begin hiermee op 100 mm vanaf de zijkant en
daarna met een tussenruimte van 1000 mm.
Schroef de rail op de vloer met behulp van
16 mm (of 25 mm) houtschroeven. Langlo
beveelt het gebruik van dubbelzijdige tape aan
voor de montage.

Montage van de schuifdeuren
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3.1

2.4

2

3

Plaats alle deuren. Begin met de achterste
deur en zorg ervoor dat de deuren in de juiste
bovenste en bijbehorende onderste railgoot
worden geplaatst. Zorg ervoor dat de deuren
loodrecht staan.

Wooden Doors

3.2

Aluminum Doors

Zorg voor een goede verticale fijninstelling 			
van alle deuren tegen de zijwand met behulp 		
van de instelmogelijkheid van de onderste 			
wieltjes. Gebruik het meegeleverde gereedschap
voor houten deuren en een schroevendraaier voor
aluminium deuren. Draai met de klok mee om de deur
omhoog te bewegen.
Tip: til de deur een beetje op om belasting van de
wieltjes te voorkomen bij het instellen.

3.3

Deurstopper. Plaats de deurstopper op de 		
gewenste plaats in de bovenste goot zodat de
deur tot stilstand komt in de gewenste positie.
Bevestigen met dubbelzijdige tape.

