
 MEETINSTRUCTIES 

Maak het bestellen van een schuifwand in de webshop makkelijker voor jezelf! Vul alle afmetingen 
in op dit formulier, zo heb je ze altijd binnen handbereik bij het doorlopen van de bestelprocedure.

Om een voor jou perfecte schuifwand te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat wij de juiste maten 
aangeleverd krijgen. Aan de hand hiervan kunnen wij foutloos maatwerk leveren. Daarom is het zeer 
belangrijk dat de meetinstructies nauwkeurig opgevolgd worden.

Let op!
• Onderlinge hoogte- of breedteverschillen groter dan 12 mm moeten worden gecorrigeerd 

in de vloer- plafond- of wandconstructie. 
•	Controleer	altijd	de	haaksheid en waterpas van wanden, vloer en plafond. 
•	Wij	bepalen	de	breedte	van	iedere	deur.	Jij	hoeft	alleen	de	totale inbouwmaat op te geven. 
• De maximale deurbreedte is 1.000 mm per deur en minimaal 700 mm per deur. 
• Een totale schuifwand is maximaal 5.000 mm breed. 
• De maximale deurhoogte is 2.700 mm en de minimale deurhoogte is 500 mm.  
• De ruimte die je minimaal nodig hebt voor het monteren van de schuifwand, wordt 

bepaald door de 2-sporige bovenrails met 74,9 mm dikte. De deuren schuiven binnen 
deze 2-sporige rails.

•	De	rails	wordt	altijd	50 mm langer dan de opgegeven breedtemaat geleverd zodat je de 
rails	ter	plaatse	exact	op	maat	kunt	inkorten	met	een	ijzerzaagje.

•	De	deuren	worden	altijd	kant-en-klaar geleverd.	Het	is	dus	verstandig	om	vooraf	te	kijken	
of de deuren en de rails door het trappengat passen.

Neem bovenstaande aandachtspunten goed door en vink ze af.
Zijn er onduidelijkheden? App je vraag naar +31 6 38 48 24 97. Wij helpen je op weg.

Ga naar ‘meetinstructie schuifwand’.
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 MEETINSTRUCTIE SCHUIFWAND 

Plaats van de schuifwand(kast) in de ruimte
Geef aan waar de schuifwand(kast) geplaatst gaat worden. Maak je keuze.
Muur rechts  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Muur links  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vrijstaand	 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tussen 2 muren  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ontbreekt er een muur? Kies altijd voor een zijpaneel
Wanneer	je	een	schuifkast	in	een	ruimte	wilt	plaatsen	zonder	muren	aan	één	of	beide	zijden,	kun	je	
met	zijpanelen	een	zijwand	creëren.	Schuifdeuren	dienen	altijd	tegen	een	wand	aan	te	lopen,	omdat	
ze	anders	uit	de	rails	geschoven	kunnen	worden.	Een	zijpaneel	is	standaard	2.800 mm hoog en moet, 
indien	nodig,	zelf	ingekort	worden.	Je	kunt	kiezen	uit	twee	dieptes:	
680 mm  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

800 mm  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pas je zijpanelen toe? Maak je keuze.
Rechts	zijpaneel	 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Links	zijpaneel	....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Rechts	en	links	zijpaneel	 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Geen	zijpaneel	 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Noteer	de	inbouwmaat	inclusief	de	dikte	van	één	of	twee	zijpanelen.	Dit	is	18	mm	per	zijpaneel.

Inbouwmaten:
Inbouwhoogte	links	 :	________________	mm
(maximaal 2.700 mm)
Inbouwhoogte	rechts	 :	________________	mm	
(maximaal 2.700 mm) 
Inbouwbreedte	boven	 :	________________	mm
(= evt. inclusief dikte eindpaneel, 
maximaal 5.000 mm) 
Inbouwbreedte	onder	 :	________________	mm
(= evt. inclusief dikte eindpaneel, 
maximaal 5.000 mm) 

Ga je een schuifwand plaatsen voor een bestaand kastinterieur? 
Houd dan rekening met het openen van aanwezige lades, ed. 

Wil je een nieuw kastinterieur achter de schuifwand plaatsen? 
Ga naar ‘Meetinstructie interieur’.

Vragen tijdens het inmeten? App je vraag naar +31 6 38 48 24 97. Wij helpen je op weg.
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 MEETINSTRUCTIE INTERIEUR 

Maak het bestellen van interieur in de webshop makkelijker voor jezelf! Vul alle afmetingen in op 
dit formulier, zo heb je ze altijd binnen handbereik bij het doorlopen van de bestelprocedure.

Om een voor jou perfect interieur te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat wij de juiste maten 
aangeleverd krijgen. Aan de hand hiervan kunnen wij foutloos maatwerk leveren. Daarom is het zeer 
belangrijk dat de meetinstructies nauwkeurig opgevolgd worden.

Let op!
• Staat het interieur tussen twee muren? Bestel het interieur dan 10 mm korter. 
• Is de achterliggende muur niet egaal of vlak, plaats dan een achterwand in dezelfde kleur als het 

interieur. Een achterwand is standaard 2.200 mm hoog en 12 mm dik. 

Inbouwmaten:
Interieurhoogte (standaard):	 2.200			mm
Interieurbreedte	:	 ______			mm
Interieurdiepte (standaard):	 600			mm
Interieurdikte (standaard):		 18			mm
Zijpaneeldiepte (keuze uit 680 mm of 800 mm diep):	 ______			mm
Aantal	interieursegmenten:		 ______	stuks	
Achterwand:	 	ja	/	 nee

Kies uit de volgende kastinterieurs (Meerdere combinaties mogelijk):

Zijn alle gegevens ingevuld? 
Ga dan naar www.schuifwanden.nl/bestellen en houd dit formulier bij de hand.

Vragen tijdens het inmeten? App je vraag naar +31 6 38 48 24 97. Wij helpen je op weg.
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A B C D E F
1x roede 
bovenin

2x roede 
boven elkaar

1x roede 
met schap 
er boven 

1x roede 
met 2x schap

1x roede 
met 3x schap

5x schap


