KASTENGIGANT: Montage softclose schuifdeuren
Op de schuifdeuren zit de softclose reeds voorgemonteerd. U kunt pas na het monteren van de
boven- en onderrail de locators (aanslagen) in de bovenrail monteren. De locators activeren de
softclose.
De locators plaatst u pas na het afstellen van de deuren, zie verder in de omschrijving.
De afstand van de zijkant van de deur tot het centrum van de meenemer van de softclose is
ongeveer 220 mm. U dient het midden van de locator op die maat, vanuit de muur gemeten, in
de bovenrail te monteren.
Bevestiging
Bij de locator zit een heel
klein schroefje, een
parkertje. Als u de locator op
de juiste plek heeft
afgesteld, dan kunt u de
locator met de parker in de
bovenrail vastschroeven.

Van voorkant deur tot de meest ontspannen
toestand softclose +/- 220 mm

Voordat u een schuifdeur in de bovenrail plaatst dient de veer van de softclose gespannen te
zijn. Vervolgens stelt u de schuifdeur af tegen de rechter of linker zijmuur / zijpaneel zodat deze
netjes sluit. Staat de deur goed afgesteld, dan schuift u de deur naar het midden om ruimte te
maken om de locator te monteren. De locator plaatst u dus als allerlaatste!
Hoe monteert u de locator in de bovenrail?
Bij een rechter deur monteert u de locator met het verticale deel tegen de achterzijde van de
rail. Bij een linker deur monteert u de deze met het verticale deel tegen de voorzijde van de rail.
Indien u minder dan 35 mm ruimte heeft tussen de bovenzijde van de deur en de bovenrail dient
het verticale deel van de locator ingekort worden. Bij een tussen ruimte van 25 mm kort u het
35 - 25 = 10 mm in.
U gebruikt de parker om de locator te borgen.

Afbeelding van de grijze kunststof locator
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