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Versie 1.0 - 01.11.2020

Montage instructies maatwerk

Gefeliciteerd met uw nieuwe schuifdeurkast

Onze schuifdeurkasten zijn maatwerkoplossingen, aangepast aan uw wensen.

Dit document bevat montage-instructies voor de meestvoorkomende installaties van ombouwen, deuren 
& deurrails, kastinterieur en accessoires. Om het best mogelijke resultaat te bereiken, raden we u aan uw 
kledingkast in dezelfde volgorde te installeren als in de instructies op pagina 2 staan afgebeeld. Als een van 
de onderdelen in uw geval niet relevant is, gaat u gewoon verder met de volgende afbeelding.
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A B C D E F

Montage volgorde

Montage volgorde Advance schuidfeurkast

Hieronder een uitleg hoe de bodem panelen en zijpanelen dienen te worden gemonteerd:

A.  Bodem paneel met plint.  Dan wordt het zijpaneel naast het bodem paneel met plint geplaatst.
B.  Bodem paneel.   Dan wordt het zijpaneel naast het bodem paneel geplaatst.
C. Alleen zijpaneel.   Dan wordt het zijpaneel op de vloer tegen de muur bevestigd.
D.  Bodem paneel (met plint).  Dan wordt de zijstrook op het bodem paneel (met plint) geplaatst.
E.  Bodem strook.   Dan wordt de zijstrook naast de bodem strook geplaatst.
F.  Alleen zijstrook.   Dan wordt de zijstrook op de vloer tegen de muur geplaatst.

Hieronder vind u een diagram met de montage volgorde voor verschillende plaatsingen; vrijstaand, met één 
wand en in een nis. Let u goed op de volgorde zodat u niet halverwegen de montage verkeerd uitkomt.

1. Bodem paneel (met plint)

1. Zij ombouw panelen

1. Linkse en bodem paneel

2. Interieur

2. Bodem paneel (met plint)

2. Interieur

3. Boven ombouw paneel

3. Interieur

3. Boven ombouw paneel

4. Zij ombouw panelen

4. Boven ombouw paneel

4. Rechtse zij ombouw paneel

Vr
ijs

ta
an

d
Te

g
en

 é
én

 w
an

d
In

 e
en

 n
is



3©Advance kast systeem op maat 11-2020

Montage ombouwpanelen

Inkorten zijpanelen en zijstroken

Zijpanelen en zijstroken worden altijd in overlengte paneel geleverd (2750 mm hoog). Zodat u deze op 
locatie kunt inkorten op de gewenste hoogte met behulp van een invalzaag met geleider. De gewenste 
inkort hoogte kunt u vinden op de technische tekening welke in het onderdelen doosje bij uw levering wordt 
meegeleverd.
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BELANGRIJK

Mocht u een vrijstaande opstelling plaatsen, kort dan de zij ombouw panelen
pas in nadat u de rest van de kast heeft gemonteerd. 
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Montage ombouwpanelen

Montage zijpanelen, zijstroken & passtukken

Standaard 

680 mm

Standaard 

680 mm

Zijpanelen en zijstroken dienen altijd waterpas te worden gemonteerd. Gebruik indien nodig passtukken om 
de zijpanelen of zijstroken waterpas te krijgen. De zijstroken en panelen kunnen worden gemonteerd met 
enkele schroeven of montagelijm. (Schroeven en montagelijm niet inbegrepen).

Plaatsing zijstrook. Plaatsing zijpaneel.

De vulstrook wordt aangepast aan 
de ongelijkheid van de muur zodat 
de ombouw zijpanelen loodrecht en 
waterpas gemonteerd kunnen worden.

Het vulstuk wordt op het paneel 
gemonteerd met behulp van enkele 
stalen stoelhoeken (niet inbegrepen).

Zagen passtrook.

Eindresultaat zijpaneel met passtuk 
(indien nodig).
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Montage ombouwpanelen

Hoogte bodempaneel (met plint) bepalen

Om de correcte hoogte van het bodempaneel (met plint) te bepalen, neemt u de totale hoogte kast: 
min boven ombouwpaneel dikte, min (deurprofiel hoogte (excl. wielen) + 40 mm (voor rail & softclose) = 
bovenkant bodempaneel hoogte.

Totale hoogte 
kast/ruimte

Hoogte 
bovenkant 

bodempaneel
- =

Boven ombouwpaneel dikte ( Indien aanwezig)  
+

Deurprofiel hoogte (excl. wielen) 
+

40 mm (voor rail & softclose)
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Afstand
+/- 600 mm

Bovenkant bovenrail =

deurprofiel hoogte 
+ 40mm
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Montage ombouwpanelen

Montage bodempaneel met plint

De verstelbare hoogte van het bodempaneel met plint is 67-87 mm.
Om de correcte hoogte van het bodempaneel met plint te bepalen, gebruikt u de diagram op de vorige 
pagina (pagina 5) “hoogte bodempaneel (met plint) bepalen”.

BELANGRIJK

Zorg dat de 
bodemvoeten in de 
breedte en lengte 
waterpas worden 

geplaatst.

Eindresultaat bodempaneel in 
combinatie met zijpaneel met 
passtuk (indien nodig).

Verwijder stickerpapier aan de 
voorzijde van de bodem voeten  en 
plaats de plint strook.

Druk het paneel tegen de muur en 
laat deze dan langzaam zakken. 

Verbind de bodem panelen loodrecht 
met behulp van de lamello’s en de 
houtlijm. (Alleen van toepassing voor 
kasten breder dan 2750 mm.)

Verwijder stickerpapier. We raden 
aan om 100 mm van het stickerpapier 
aan de achterzijde te laten zitten om 
de montage te vergemakkelijken.

Controleer de hoogte van de 
bovenkant onderpaneel met plint. 
Zie pagina 5 voor meer uitleg)

Markeer op de voorkant waar de 
plintstrook gezaagd moet worden 
(afhankelijk van de vloer).

Plaats de bodem voeten met 600 mm tussenruimte. Zorg dat de dubbelzijdige 
plakband op de kopse kant aan de voorkant zit. Hier wordt de onderplint op 
bevestigd. Gebruik een waterpas om alle voeten waterpas te krijgen.
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Bovenkant bovenrail =

deurprofiel hoogte 
+ 40mm
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Montage ombouwpanelen

Montage bodempaneel of bodenstrip

Om de correcte hoogte van het bodempaneel te bepalen, gebruikt u de diagram op de vorige pagina 
(pagina 5) “hoogte bodempaneel bepalen”.

BELANGRIJK

Zorg dat het gehele 
bodempaneel in de 
breedte en lengte 
waterpas wordt 

geplaatst.

Bevestig het bodempaneel aan de 
vloer. Als de vloer waterpas is, kan 
dit met dubbelzijdig plakband. Als 
u stelplaatjes heeft gebruikt, kunt 
u dit het beste doen met een paar 
schroeven. 
(Schroeven en dubbelzijdig plakband 
niet inbegrepen.)

Controleer de hoogte van de bovenkant onderpaneel. 
Zie pagina 5 voor meer uitleg)

Plaats heb bodem paneel op de vloer. Gebruik stelplaatjes en een waterpas om 
het paneel of de strip waterpas te krijgen.
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1 = 39mm = Voorzijde

2 = 50mm = Achterzijde

505 mm

39 mm 50 mm

Montage interieur

Inkorten interieur flex panelen

De interieurpanelen zijn er in 3 maten: standaard 2074 mm, half hoog 1018 mm en flex paneel 2750mm.
Hey flex paneel wordt in overlengte geleverd. Om de correcte hoogte van het flexpaneel te bepalen, neemt 
u de: Interieurhoogte = Deurprofiel hoogte (excl. wielen) + 40 mm (voor rail & softclose).

BELANGRIJK

Bepaal eerst wat de voor en achterzijde van het paneel is.
Zorg dat u het interieurpaneel aan de correcte bovenzijde inkort!

1

2
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Montage interieur

Montage interieur panelen en legplanken

Het wordt aanbevolen om tenminste 2 planken per module te gebruiken. Voor de stabiliteit van de kast.

Plaats de legplank bovenin tussen 
paneel een en twee. Beweeg de 
plank niet schuin maar recht naar 
beneden.

Plaats de volgende module 
plankdragers en legplanken totdat 
het volledige interieur geplaatst is.

Houd een legplank van de eerste 
module tussen paneel een en 
twee. Zo heeft u de ruimte om de 
legplanken te plaatsen.

Plaats alle plankdragers voor de 
eerste module op het eerste paneel. 
Houd hierbij rekening met de voor en 
achterzijde van het gaatjes patroon.

Bevestig het eerste staande paneel aan de muur. 
Of bij een vrijstaande kast met de metale hoekjes aan de bodemplaat.
(Dit doet u het beste met 2 personen.)
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255 mm

67 mm

160 mm

Shoe shelf

Montage interieur

Montage kledingroedes, lades en schoenenplanken

Na het plaatsen van de legplanken kunt u onderstaande accessoires toevoegen.

Het wordt aangeraden de 
kledingroedes onder een legplank te 
plaatsen.

Plaatsing lades.

Hierboven de aanbevolen 
afmetingen voor het plaatsen van de 
kledingroedes.

Gebruik voor het plaatsen van de schuine schoenenplank achterin een normaal 
legplank haakje en voorin +/- 160mm lager het bijgeleverde pinnetje. 

Let u hierboven op het gaatje waar 
de ladegeleiders aan de voorkant 
mee dienen te worden bevestigd.

160mm
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100 mm

100 mm

Shoe shelf

Montage ombouwpanelen

Montage bovenstrip en bovenpaneel

Na het plaatsen van de het interieur kunt u het bovenplaneel plaatsen.

De boven strip wordt waterpas tegen 
het plafond gemonteerd. 
(Schroeven niet inbegrepen.)

Een boven paneel wordt waterpas 
aan het kastinterieur en de ombouw 
zijpanelen geschroefd.
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19 mm

Montage boven- en onderrail

Montage bovenrails

Het plaatsen van de boven en daarna de onderrails kan het beste met twee personen worden gedaan.

De boven rail wordt 1mm vanaf de 
voorzijde geplaatst.

Plaats na het monteren van de 
bovenregel de vloerrail zonder 
tape tussen wanden / adapters / 
zijpanelen.

Maat B van deur tot buitenkant 
ombouw moet gelijk zijn aan 
afmeting A xx mm. Markeer met 
een potlood waar de vloerrail moet 
worden geplaatst.

Plaats de deur in de binnenste 
boven- en vloerrail. De deur moet 
loodrecht zijn.

Plak de dubbelzijdige plakband 
onder de vloerrail.

Afmeting A van deur tot buitenkant 
ombouw = xx mm

Plaats de vloerrail achter de 
markering en verwijder de 
beschermlaag op de dubbelzijdige 
plankband.

Boor de gaten in de bovenrail voor 
en gebruik de bijgeleverde zelftap 
schoeven om de rail te bevestigen.

B

A
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voorzijde

Appropriate door placement - 4 doors

Appropriate door placement - 3 doors

Appropriate door placement - 5 

voorzijde

voorzijde

Placering - softluk / Placement - softclose

Plaatsing - soft close (SC) en magneet positie stop (MPS)

5 deuren

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

5

4 deuren

3 deuren

SC SC

SC SC

SC SC

MPS
MPS MPS

MPS MPS

MPS

Plaatsing deuren

Het stellen van de deuren

Het plaatsen van de deuren

Na het plaatsen van de deuren kunt u deze stellen met een schroevendraaier of inbussleutel totdat de 
deuren allemaal waterpas staan en aansluiten op de kastombouw. 

De nummering op de deuren (stikkers op de verpakking van de deuren) is van links naar rechts. plaats 
de deuren zoals in onderstaande diagram afgebeeld. Gebruik deze diagram ook als hulpmiddel voor het 
plaatsen van de soft close en de magneet positie stop.

Plaats de deuren in de bovenrail en 
zet dan de wielen in de onderrail.  
Gebruik de diagram hieronder voor 
correcte plaatsing.

Profiel: Modern 
Gebruik een schroevendraaier om 
de deuren waterpas te stellen. 
Tip: U kunt het witte plastic naar 
rechts drukken om de “anti jump” te 
activeren. 

Profiel: Contour
Gebruik een inbussleutel of om de 
deuren waterpas te stellen.

Anti jump
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Linkerdeur plaatsing magneet in bovenrail.

Rechterdeur plaatsing magneet in bovenrail.

Montage (magneet) positiestop & soft close

Montage soft close

Linkerdeur profiel: Modern
Van bovenaf gezien.

Profiel: Modern
Gaten voor softclose al voorgeboord.

Profiel: Contour
Soft close 150-200mm vanaf de 
zijkant.

Let op: De afstand (1-5 mm) tussen de magneten wordt aangepast door middel van de wieltjes aan de 
onderzijde van de deuren. Hoe zwaarder de deuren, hoe minder afstand. De hoogte van deuren moet 
in de loop van de tijd worden aangepast, aangezien de kamer onder verschillende omstandigheden kan 
veranderen.

Zoek uw deurprofiel op de onderstaande afbeeldingen en monteer de soft close overeenkomstig.

150-200 mm

gecentreerd
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Montage magneet positie stop

Let op: De afstand (1-5 mm) tussen de magneten wordt aangepast door middel van de wieltjes aan de 
onderzijde van de deuren. Hoe zwaarder de deuren, hoe minder afstand.
De magneten in de bovenrail worden direct boven de deurmagneten
geplaatst in tegenstelling tot de soft close magneten.

SC

MPS

X mm

X mm

Montage (magneet) positiestop & soft close

Montage standaard positiestop

BELANGRIJK

De standaard kunststof positiestop is niet te gebruiken in combinatie met
het soft close systeem of de magnetische positiestop!

Rechterdeur - van bovenaf gezien

Linkerdeur - van bovenaf gezien

X mm

X mm
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Montage instructies maatwerk

Om het best mogelijke resultaat te bereiken, raden we aan de montage-instructies te volgen. 
Deze zijn te vinden via de QR-codes of via de WEB-link www.advance-kastsystemen.nl

VIDEO montage-instructies


