
Benodigd gereedschap

Inhoud verpakkingen

De Securefold montagehandleiding dient ten aller 
tijde toegepast te worden in combinatie met de 
detailtekeningen die gehaald zijn uit de Henderson 
Securefold calculatie assistent. 

Deze is terug te vinden op onze website www.henderson.nl

SF1S150 SF2S150 SF3S150 SF4S150

SF5S150 SF6S150 SF7S150

SF9S150

SF10S150

Montagehandleiding (Securefold 150 kg)

Accuboor
machine Inbussleutel

Potlood

Bovenfrees

Schroeven-
draaier PZ

Rolmaat



De bovendorpel dient vlak en waterpas 
gemonteerd te worden. Enige doorbuiging 
van het profiel kan er voor zorgen dat 
de vouwdeur niet goed zal functioneren. 
Zorg daarom indien mogelijk voor een 
nastelmogelijkheid.

Voor de verdere verwerking van de 
bovenrails aan de bovendorpel, zie hoofdstuk 
Voorbereiding montage, punt 2.

Houten onderdorpel

De houten onderdorpel dient vlak en 
waterpas gemonteerd te worden. Enige 
doorbuiging van de dorpel kan er voor 
zorgen dat de vouwdeur niet correct zal 
functioneren. Indien mogelijk zorg je voor 
een nastelmogelijkheid in de onderdorpel.

Controleer of het hart van de bovenrail 
27mm meer naar voren zit t.o.v. het hart van 
de onderrail.

Veranking onderdorpel

De onderdorpel dient verankert te worden 
met voldoende ankers. Deze dienen 
maximaal 30cm h.o.h. gemonteerd te 
worden met schroeven van voldoende 
zwaarte. Zorg daarnaast voor voldoende 
ondersteuning middels een kantplank o.i.d. 

Buitenvouwend

Voorbereiding montage controle

verankering d.m.v. hoekankers 
maximaal 300 mm h.o.h.



Voorbereiding montage

1. Demonteer het scharnier van de bovenspeun en hangrol 

ter voorbereiding op de montage in de rail. Tevens monteer 

de eindhangrol in de juiste richting (indien in opstelling 

aanwezig).

2. Zaag eerst de rail op de gewenste lengte. Boor de schroefgaten in de rail en monteer de rail met de 

bovenspeun en hangrollen aan het kozijn. Schroef de geleiderail (aluminium) in de onderdorpel en klik het 

zwarte profiel erin. Voorzie deze van afwateringsgaten.

Een alternatief is om bij de bovenspeun 30 cm van de rail los te monteren zodat je de onderdelen, indien er 

sprake is van service, eenvoudig kan verwisselen.

3. Nadat de rail is gemonteerd, fixeer je het speunblok 

met de bevestigingsplaat aan de bovenrail. De afstand 

tussen speunblok en het kozijn is 0mm. 
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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 één gat 100 mm h.o.h. geboord te worden
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Schema 1: Controleer voor je begint met de montage of 

alle sets aanwezig zijn. Zie pag. 1
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4. Demonteer de onderspeun en schroef de montage- 

plaat van de onderspeun 4mm uit het kozijn vast in de 

onderrail.

5. Monteer de onderspeun weer terug in elkaar.

6. Markeer de positie van de scharnieren voor de 

speunset en eindhangrollen. Dit geld voor de 

scharnieren van de set SF1S150 – SF2S150 – SF9S150.

7. Indien je een SF9S150 toepast (wordt geadviseerd), dien je dit 

freeschema te volgen.
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10. Monteer de scharnierplaten van de SF4S150 op de deur 

waar uiteindelijk de middenhangrol komt. 

De positie van de bovenhangrol en ondergeleider is 24mm, 

gemeten van boven- of onderkant deur tot boven- of onderkant 

scharnierblad.

Schroef eerste de onder- en bovenplaat van het scharnier vast 

aan de deur.

SF2S150

9. Monteer de scharnieren op de deuren. 

Bij de montage van de scharnieren dien je rekening te houden dat de knoop van het scharnier naar de correcte kant 

staat. Zie de detailtekeningen van de Securefold Calculatie Assistent.

SF1S150



13. Stel de deuren gelijk met de zijkant van het kozijn. Dit doe je door in de boven- en onderspeun de fixeerbouten los 

te draaien met een inbus. Vervolgens kun je de deur laten kantelen naar de gewenste positie.

Als de deur in de correcte positie is gebracht, draai je de fixeerbouten stevig aan.

11. Schroef de buitenste  scharnieren  bladen van 
scharnierset SF3S150 – SF5S150 – SF6S150 – SF7S150 
op de eerste deur. Gebruik om te bepalen welk scharnier 
je moet toepassen de tekeningen uit de Securefold 
Calculatie Assistent. 

Indien er een SF6S150 of een SF7S150 wordt toegepast, 
dien je rekening te houden met de richting van de knoop 
voor de montage. Voor de richting van de knoop, zie 
detailtekeningen uit de Securefold Calculatie Assistent.

12. Plaats de deur waar deze moet komen en schroef daarna 

eerst de bout vast in de bovenspeun. Draai de bout van de 

bovenspeun met een inbus door tot de deur op de gewenste 

hoogte hangt.

Als de deur is afgesteld, draai je de bout in de onderspeun 

aan tot deze vast zit. Als alles vast zit, draai je de borgmoer 

in de onder- en bovenspeun aan (zie 15) met een inbus. De 

geadviseerde naad tussen bovendorpel en de deur is 4 mm.

Montage van de vouwdeuren
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14. Als de eerste deur is gemonteerd, ga je verder met de 
middenhangrol SF4S150, of met de eindhangrol SF2S150. 
Dit is afhankelijk van de opstelling van de vouwwand.

Voor beide hangroltypes geld dezelfde handeling.

Eerst plaats je de ondergeleider in de onderrails. 

Vervolgens draai je de bout van het bovenscharnier vast in 

de hangrol.

Het afstellen op hoogte werkt volgens hetzelfde principe 

als bij de speunset SF1S150.
Vastdraaien

15. Vervolgens ga je de scharnieren monteren zodat de 

vleugels aan elkaar gekoppeld worden en daadwerkelijk gaan 

vouwen. Dit gaat het makkelijkste als je met 2 personen bent. 

Zorg er voor dat wanneer je de scharnieren vastschroeft aan de 

tweede deur, dat de twee deuren gelijk zitten aan elkaar.

Dit herhaal je bij alle vleugels tot de vouwwand volledig klaar is.

(14a. Indien nodig kun je de hangrollen verder afstellen door 

stap 14 te herhalen. Als alles is afgesteld zorg je ervoor dat 

de speunset, hangrol en geleiders worden geborgd d.m.v. de 

inbusbout - zie hieronder.) 
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Voor meer informatie over onze producten,
zie: www.henderson.nl

16. De kantschuiven worden in de deurstijlen 
ingefreesd. Afhankelijk van de maat kantschuif dien 
je de volgende freesschema’s aan te houden. 
Voor meer informatie, zie de Securefold Calculatie 
Assistent op www.henderson.nl

Voorbereiding kantschuiven

Onderhoud
Om ervoor te zorgen dat het Securefold vouwdeurbeslag 
jaren optimaal blijft werken, dient de gebruiker regelmatig 
de rails en de onderdelen schoon te maken.
Geadviseerd wordt om tijdens het ramen- en
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 deurenwassen, de scharnieren mee te nemen in de 
wasbeurt. Bij vorming van theevlekken kunt u de dit 
schoonmaken door gebruik te maken van staalwol en 
zuurvrije vaseline.

Buitenvouwend

Binnenvouwend

Binnenvouwend kan niet met kantschuiven. Dit is alleen 
mogelijk met een Multipoint. Voor details contact 
opnemen met de verkoop binnendienst van Henderson 
(www.henderson.nl)

Montagehandleiding (Securefold 150 kg)


