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Eenvoudig zelf een schuifdeur op maat maken? Dat kan met 
StoreMax Basic! Of je nu een ervaren of beginnende klusser bent, 
met StoreMax Basic creëer je een unieke schuifdeur voor jouw 
opbergwensen. De schuifdeuren van StoreMax Basic zijn een 
praktische oplossing met een moderne uitstraling en naar eigen 
wens samen te stellen in de sfeer van jouw woonstijl.

StoreMax Basic schuifdeuren zijn:

• Geschikt voor iedere ruimte in huis
• Eenvoudig zelf op maat te maken
• Makkelijk te monteren
• Passend in jouw woonstijl 

Kortom: decoratief, functioneel en eenvoudig! 

Zelf een schuifdeur op 
maat maken? Doen!

Systeem R-60 met deurvulling 8 mm panelen eiken brons 32



Voor iedere ruimte in huis biedt StoreMax Basic de keuze uit 
verschillende systemen. Lage schuifdeuren voor op zolder, 
kamerhoge schuifdeuren voor een kleding- of inbouwkast of een 
robuuste deur als scheidingswand. Kies jouw toepassing:
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Kies een schuifdeur 
passend bij jou!

Systeem H-20 gebruikt als lage schuifdeur

Lage schuifdeuren
Ideaal voor op zolder, 
een werkplaats of als 
eenvoudig meubel-
stuk.

Schuifdeuren
Voor een inbouwkast, 
slaapkamer of 
bijkeuken. Je kunt van 
vloer tot plafond en 
in elke breedte een 
schuifdeur maken.

Scheidingsdeur
Een schuifdeur als 
scheiding tussen 
twee ruimtes, pas-
send bij jouw per-
soonlijke woonstijl. 
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7Systeem H-40 gebruikt bij een 3-deurs kast

Jouw gewenste toepassing gevonden? Kies dan voor het systeem dat 
hierbij past. Eén systeem bestaat uit één wielset en één rail. Hierbij 
heb je de keuze uit rollende (R) en hangende (H) schuifdeursystemen. 
Beiden zijn functioneel en eenvoudig in gebruik:

Maak keuze uit een rollend of 
hangend schuifdeursysteem

Rolt over een vloerrail
•  Stabiele schuifdeuren 

door onder- en 
bovengeleiding

•  Gewicht op vloerrail, 
geen zware constructie 
nodig aan plafond

•  Wielen onderaan de 
deur en niet zichtbaar

Hangt aan een 
plafondrail
•  Scheidingswand 

mogelijk door enkele 
hangende rail

•  Wielen bovenop de 
deur en niet zichtbaar

•  Geen vloerrail op je 
tapijt of laminaatvloer

Rollend (R) Hangend (H)

Rollend
systeem

Hangend
systeem

Lage schuifdeuren

R-20 H-20

Schuifdeuren

R-40/R-60 H-40

Scheidingsdeur

H-60

Kies je systeem
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8 Systeem R-60 met deurvulling eiken wit

In de schuifdeursystemen monteer je eenvoudig een deurvulling naar 
wens van plaatmateriaal of meubelpanelen. Deze materialen kun je 
vinden in de bouwmarkt. Voor het R-60 systeem heeft StoreMax 
Basic verschillende smaakvolle kleuren deurvullingen die perfect te 
combineren zijn in jouw unieke woonstijl.

Creëer sfeer met unieke 
deurvullingen

Kies je kleur

Frigo wit Aluminium Ivoor

Eiken wit Eiken brons Eiken grijs Eiken donker

Je kunt alle materialen voor een deurvulling vinden in de bouwmarkt. 

TIP!
Laat je deurvulling in de 
bouwmarkt op maat zagen! 
Zo kun je direct aan de slag 
met jouw schuifdeuren. Systeem H-40 gecombineerd met 

underlayment
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Maak je schuifdeur compleet 
met praktische accessoires

Boodschappenlijst

Laat je verrassen met de praktische accessoires van StoreMax Basic!

Begint het al te kriebelen? Selecteer in onderstaand overzicht het systeem dat bij jouw 
gewenste schuifdeur hoort en ga aan de slag!

Montagefilm en inspiratie
Ervaren hoe je stap-voor-stap eenvoudig een schuifdeur maakt? Doe inspiratie op via  
www.storemax.eu en bekijk de montagefilms:

Schuine kapclip  
Voor eenvoudige montage van 
lage schuifdeuren aan een 
schuin dak.

Stootstrip  
Met een stootstrip op de 
schuifdeuren wordt schade 
en geluid beperkt tot een 
minimum.

Stofstrip  
Een stofstrip tussen de 
deuren zorgt voor minder 
stof achter je schuifdeuren.

Vloergeleider
Deze zorgen voor een goede 
geleiding van de hangende 
schuifdeuren.

Handgrepen
Vergroot het gebruiksgemak van je 
schuifwand met handgrepen. 

Rollend
systeem

Hangend
systeem

Max. gewicht 
deurpaneel

Max. dikte 
deurpaneel

Lage schuifdeuren

R-20 H-20 20 kg
H-20: 12-38 mm
R-20: 12-18 mm

Schuifdeuren

R-40/R-60 H-40 40 kg
H-40: tot 38 mm
R-40: 12-22 mm
R-60: 8 mm

Scheidingsdeur

H-60 60 kg H-60: tot 50 mm

Montagefilm H-20 Montagefilm R-40 Montagefilm R-60
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Art. nr.: 01287 (10/’16) Wijzigingen in model en maatvoering voorbehouden.
Getoonde kleuren kunnen afwijken van originele deurvullingen en deuromlijstingen.
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