
1x plastic geleider

4x Staanders met houtvulling

1x bovenrail, houten koof en bevestiginsbeugels

2x vloerplaat

2x hangrol

2x clipstop

4x schroef A

8x schroef B

8x schroef C

14x schroef D

8x schroef E

1x rubberstop

2x bevestigingsplaat

Inhoud verpakkingen

Gereedschap

 2315 mmMax. deurhoogte

Technische gegevens

Montagehandleiding (Husky Inbouwset)

Max. deurbreedte

Max. deurgewicht

Max. deurdikte  28-44 mm

 60 kg

 930 mm



       Openingsbreedte (mm)

OB = (Deurbreedte x2) + 30mm

Openingshoogte (mm) 

OH = Deurhoogte + 90mm

Note: 90mm = deur/vloer ruimte (8-15mm) + deur/rail ruimte (26-33mm) + rail/hout ruimte 49mm

Voor dubbele deuren geldt de openingsbreedte maal twee en dient men twee sets te gebruiken, waarbij de 

bevestigingsbeugel aan de openingszijde niet nodig is.

De set kan zowel in hoogte als breedte worden verkleind om aan bepaalde eisen te voldoen. Om de hoogte van een 

set te verkleinen, moeten de staanders worden ingekort (vermijd het zagen door de zij-gleuven), beginnend vanaf 

de onderkant van elke staander. Om de breedte van de set te verkleinen zaag je de rail en houtenframe afzonderlijk 

af, waar je het verschil tussen de deur en de set in mindering brengt aan de openingszijde.

Zie punt 4

1. Berekening benodigde opening



Schroef - A

CL

2. Installeer de markeer schroef

Schroef - A

Schroefhoogte = deurhoogte vanaf de vloer + 28mm

De schroef (links en rechts) plaaten op de hartlijn en schroefkop 

steek c.a. 3mm uit.

3. Monteer de vloerplaat

=
=

Potloodlijn

vloerplaat

Potloodlijn

OpeningIn de wand

Gebruik de bovenrail met houten koof als basis. 

Markeer op de vloer met potlood de positie. 

Gebruik later voor de bevestiging schroef - D, zie 

punt 5



4. Monteer de bovenrail met hout

 

Schroef - D

Schroef - B

Schroef - A

Schroef - BSchroef - D

Schroef - A

Schroef - D

Note: bij dubbele deuren 

vervalt deze beugel aan de 

openingszijde. Bevestig de 

bovenrail met hout aan een 

bovenbalk. 

Bevestig beide hangrollen en clipstops in de bovenrail, zodanig dat de neus van de hangrollen naar de 

clipstop wijzen. Hang de bovenrail met houten koof voorzichting met de beugels in de gemarkeerde 

schroeven. Gebruik een waterpas voor de juistheid in alle richtingen te controleren en bevestig de 

schroeven zoals hieronder aangegeven.

"neus" "neus"



5.1. Monteer de staanders

Schroef - D

Staander

Vloerplaat

5.2. Monteer de staanders

Gebruik een waterpas om de staanders recht te monteren.

Staander

Schroef - C

Hout

6. Monteer de geleider

Stem de breedte van de geleider af aan de deurdikte 

voordat je deze vastschroefd

> 160mm

7. Monteer de bevestigingsbeugels op de deur

Schroef - E

Schroef - A

Opening

In de wand

Hartlijn

Bevestigingsbeugel

8. Monteer de deur

Hang de deur met de bevestigingsplaten aan de bout van de hangrol. Zorg dat de kop van de bout achter de 

'oren' van de bevestigingsplaat zit. Stel de deur af op de juiste hoogte en draai daarna de borgmoeren vast met 

een steeksleutel.

Hartlijn

*Indien je een softclose toepast, graag montagehandleiding 

van de softclose controleren voor de maatvoering



Voor meer informatie over onze producten,

zie: www.henderson.nl

Montagehandleiding (Husky inbouwset)

8. De afwerking

Plaats de clipstops op de gewenste positie in de rail en draai deze vast. Schroef de rubberen stop in de wand , in 

lijn met de deur, op een hoogte van ongeveer 50mm boven de vloer. Wanneer de installatie van de inbouwset is 

voltooid en de deur soepel schuift kunt u de wand verder afwerken met bijv. gipsplaten. 

Rubber stop

Schroef - B

* alternatief voor de stop is de DB/85, wanneer de deur helemaal in de wand dient te verdwijnen en door tegen 

de deur te drukken, komt deze uit de wand.


