
(Bag B)

(Bag B)

Kantschuiven

Kantschuif

Kantschuiven

Kantschuif Kantschuif

110 mm

110 mm

110 mm 110 mm

met hendel (Bag E)

(Bag A)

(Bag A)

(Bag A)

(Bag A)

(Bag A)

(Bag A) (Bag A)

(Bag A) (Bag A)

(Bag A)

Middenhangrol

Middenhangrol

110 mm

Offset scharnierset

Speunset

Speunset

Speunset

Speunset

Speunset

Speunset Speunset

Speunset Speunset

Speunset

Rail 180

Rail 180

(Bag D)

(Bag B)

(Bag B)

(Bag E)

(Bag E)

Eindhangrol

Middenhangrol

Middenhangrol

Offset scharnierset

Offset scharnierset

(Bag C)
Scharnierset

Kantschuif

Kantschuif

110 mm

110 mm

met hendel (Bag E)
Offset scharnierset

(Bag A)
Speunset

(Bag A)
Speunset

(Bag C)
Scharnierset met hendel

(Bag D)
Eindhangrol

110 mm
Kantschuif

RF50K3

RF50K2

RF50K1

*Rail 180 niet inbegrepen (los bijbestellen)Inhoud verpakkingen*

RolmaatInbussleutels 
(inbegrepen in kit)

SchroevendraaierPotlood

BovenfreesmachineBoormachine

Gereedschap

50 kg

35-44 mm

930 mm

3000 mm

Max. deurgewicht 

Deurdikte

Max. deurbreedte

Max. deurhoogte

Technische gegevens

Montagehandleiding (Roomflex 50)



Indien er een bovendorpel aanwezig is, dient 

deze vlak en waterpas gemonteerd te worden. 

Enige doorbuiging van het profi el kan er voor 

zorgen dat de vouwdeur niet goed functioneert. 

Zorg daarom indien mogelijk voor een 

nastelmogelijkheid.

Voor de verdere verwerking van de 

bovenrails aan de bovendorpel, zie hoofdstuk 

"Voorbereiding montage", stap 2.

Vloer

De vloer dient vlak en waterpas te zijn. Enige 

oneffenheid kan er voor zorgen dat de vouwdeur 

niet correct zal functioneren.

Berekening deurmaten

Gebruik de volgende formule:

(dagmaat - (2 x 7 mm) - ((aantal deuren - 1) x 3 mm))

aantal deuren

Indien uw opstelling 2 deuren links en 2 deuren 

rechts betreft, dient u rekening te houden met 

het eventuele klemmen van de deuren. Voor 

informatie, bel onze binnendienst: 0497 - 332020.

6060

55

20

47 47

45

20
7

Voorbereiding montage controle DIAGRAM 1.
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Voorbereiding montage: controleer voordat je begint met de montage of alle sets aanwezig zijn (zie pagina 1).

Voorbereiding kantschuiven



100 mm100 mm30 mm 100 mm 100 mm 400 mm MAX 400 mm MAX

Speunset montageblok

Bevestigingsbouten

Stelplaat

Speunset montageplaat

Fixeerbouten 

Stelmoer

13

12

2,5

Positie van het hart 
van de onderspeun = 
hart van de bovenrail

Supportplaat 
onderspeun

3

25
23

40

28

2,5
R 12,5

4. Monteer de supportplaat van de onderspeun op het 

kozijn/de wand.

1. Demonteer de bovenspeun ter voorbereiding op de montage in de rails.

2a. Zaag de rail in de gewenste lengte. Boor de schroefgaten in de rail en monteer de rail met de bovenspeun en hangrollen 

aan het kozijn/plafond.

2b. Alternatief: monteer bij de bovenspeun 30 cm van de rail los, zodat de onderdelen eenvoudig kunnen worden verwisseld 

(indien er sprake is van service).

Het aantal gaten in de verdeling van 100 mm h.o.h. is afhankelijk van het aantal deuren dat de vouwwand heeft. 

Voor elke vouw dient er een gat 100 mm h.o.h. geboord te worden.

3. Fixeer, nadat de rails is gemonteerd, het speunblok 

met de bevestigingsbouten aan de bovenrail. 



Knoop wijst altijd 
richting middenhangrol

5. Monteer de scharnieren op de deuren. Voor de juiste maatvoering, zie diagram 1 (pagina 2).

6. Schroef de buitense scharnierbladen van BAG C/E op de eerste deur. Indien BAG E wordt toepast, houd tijdens 

montage rekening met de richting van de knoop.



Stelmogelijkheid
3 mm naar binnen
6 mm naar buiten

Fixeerbout

1a 1b 1c

2a 2b

Montage vouwdeuren

1a. Draai eerst de bout van de bovenspeun aan, tot de deur op de gewenste hoogte hangt.

1b. Monteer het onderscharnier aan de supportplaat.

1c. Monteer de midden- en/of eindhangrol en stel op dezelfde manier af als de bovenspeun.

2a. Draai de fixeerbouten in de bovenspeun los en stel de deuren gelijk met de zijkant van het kozijn/de muur.

3. Monteer de scharnieren zodat de vleugels aan elkaar gekoppeld worden. Herhaal dit tot de vouwwand klaar is. 

Voor maatvoering, zie diagram 1 (pagina 2).

2b. Stel de onderspeun door de fixeerbout naar binnen/buiten te draaien (draai eerst de scharnierpen eruit).

Voor meer informatie over onze producten,

zie: www.henderson.nl

Montagehandleiding (Roomflex 50)
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