
4x vloer plaat

4x uitvulplaat 2,5mm

4x tussen balk 545mm

4x tussen balk 295mm

4x staander

1x bovenrail 1x railstop 4x montage plaat 1x vloer geleider

2x hangrol

8x schroef A 18x schroef B

60mm

100mm

staanders

hangrol 51

19 min - 32 max

31mm

bevestigingsblok bovenrail

35-44mmDW = deur breedte

FW = frame breedte

FH = frame hoogte

-

Inhoud verpakking 

Gereedschap

 2315 mmMax. deurhoogte

Technische gegevens

Montagehandleiding (Soltaire Inbouwset)

Max. deurbreedte

Max. deurgewicht

Deurdikte  35-44 mm

 930 mm

 120 kg



Note: 70mm = deur/vloer ruimte (7-20mm) + deur/rail ruimte (19-32mm) + rail hoogte 31mm

* als je een zelfsluitende afwerkset gebruikt (SC10) dan wordt de openingsbreedte  vergroot met 32mm. (totaal 

62mm). Zie montagehandleiding Afwerkset SC10.

1. Berekening benodigde opening

       Openingsbreedte (mm)

OB = (Deurbreedte x2) + 30mm

Openingshoogte (mm) 

OH = Deurhoogte + 70m

3. Schroef de rail tegen de bovenconstructie. Het 

serviceluik in de rail wordt aan de openingszijde 

gemonteerd.

2. Schuif de montage platen in de rail

hartlijn



* nog niet vast schroeven

uitvulplaat 2,5mm

schroef A

4. Plaats de vloerplaat op de grond, 

ongeveer in lijn met hart van de rail.

6.Schroef de staanders met de uitvulplaat 

vast aan het profiel met schroef A.

5. Plaats de staanders op de vloerplaat  en breng in positie.

7.Gebruik een waterpas om de staanders uit te lijnen, plaats de tussenbalken en schroef de vloerplaat vast. 



schroef B
70mm

120mm or 170mm*

8. Plaats de vloergeleider in de uitsparing en 

schroef deze vast. 
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9a. Monteer de bevestiginsplaten op de deur. 

9b. Bij gebruik van een Softclose, zie de montagehandleiding van de SOFT/SL. 

*Sluitkant

 - enkele deur = 120mm

 - dubbele deur = 170mm

- Positie hangrol aan sluitkant = 200mm

- Minimale deurbreedte = 810mm

10. Plaats de onderdelen in de rail.

Bij Softclose ook de trigger plaatsen (zie montage instructie Soft/SL) 

* Bij dubbele deur dien je in 

het midden 2x een extra stop 

(HH4) te plaatsen



Voor meer informatie over onze producten,

zie: www.henderson.nl

Montagehandleiding (Soltaire Inbouwset)

11. Plaats de deur aan de hangrollen.

Gebruik steeksleutel 6 en 13 voor het vastdraaien van de borgmoer.

12. Plaats de deur op de juiste positie (open) en 

stel de stop (en trigger bij softclose)  af op de juiste 

plaats.

* 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.


