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Voorwoord

Eén beweging heeft het meubeldesign voor
altijd beïnvloed. Het wonen comfortabeler
gemaakt. En het werken efficiënter. Estheten
zijn er dol op. Net als puristen. En steeds meer
consumenten vragen ernaar: schuifdeuren.

Hoe veelzijdig schuifdeuren kunnen worden
toegepast, tonen wij u op de volgende pagina's
in het hoofdstuk 'Inspireren' aan de hand
van voorbeelden. Wij hopen dat u hierin
ideeën voor uw eigen producten vindt.

Dat zoveel mensen dol zijn op schuiven heeft
zijn redenen: schuifdeuren maken een unieke
vorm van puristisch meubeldesign mogelijk.
Zij bieden een ergonomische en ongehinderde
toegang tot het kastinterieur. En bovendien
een uitstekende benutting van de ruimte.

Mocht u nog geen ervaring hebben met
het realiseren van schuifdeuren, helpt het
tweede deel 'Informeren' u: hierin leest u
hoe u eenvoudig de stap kunt zetten naar
comfortabele schuifdeuren en hoe u het goede
schuifdeursysteem voor uw idee vindt.

Foto's
Wij willen de volgende
bedrijven bedanken voor het ter
beschikking stellen van foto's:
Ballerina-Küchen H.-E. Ellersiek GmbH
Beeck Küchen GmbH
KH System Möbel GmbH
Lübke GmbH & Co. KG
pronorm Einbauküchen GmbH
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Inspireren

Staat u open voor nieuwe trends? Dan openen
zich voor u volledig nieuwe deuren naar succes.
Voor slaap- en woonkamermeubelen, voor
kantoor-, winkel- en keukeninrichting.
Laat u op de volgende pagina's inspireren!
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Schuifdeursystemen
Ergonomisch ontwerpen met schuifdeuren.
De moderne, royale binnenhuisarchitectuur kan m.b.v. schuifdeuren in de meubelen worden
voortgezet. Met grote deuren kan een puristisch design worden gerealiseerd, vooral met
vlakke schuifdeursystemen. Hierbij staan geopende schuifdeuren nooit in de weg op smalle
plaatsen.
Er ontstaat geen risico om zich te bezeren aan openstaande deuren van bovenkasten.
Bovendien kunnen schuifdeuren gemakkelijk worden geopend en gesloten, zonder uit te
wijken of zich uit te rekken.
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Meer beweging voor uw meubeldesign:
schuifdeursystemen van Hettich

InLine
Schuifdeursystemen van Hettich overtuigen door hun veelzijdige
toepassingsmogelijkheden, uitstekende loopeigenschappen, moderne
dempingssystemen, eenvoudige snelmontage en instelfuncties.
De techniek is fraai verborgen in het meubel.

InLine XL:
Voor grote en vlakke
schuifdeurkasten met een
puristisch design.

Schuiven,
graag!

TopLine

TopLine XL:
Voor bijzonder grote deuren
tot max. 80 kg.

TopLine L:
Systeem met gevarieerde
toepassings- en
comfortmogelijkheden.

TopLine M:
Het alternatief voor
draaideuren bij identieke
kastconstructie.

SlideLine en SysLine

SlideLine M:
Functioneel designelement.

SlideLine 55 Plus:
Comfortabel en met veel
designopties.

SysLine S:
Met onzichtbare geleiding.
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Schuifdeuren veroveren de keuken

InLine
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InLine
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TopLine
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TopLine

10

SysLine
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SlideLine
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Schuifdeuren – de onomstreden klassiekers in slaapkamermeubelen

TopLine
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TopLine
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TopLine

InLine

SlideLine
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Schuifdeuren – designelement in woonkamermeubelen

SlideLine
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SlideLine
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SlideLine

TopLine
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Professionele oplossingen voor het bureau - thuis en op kantoor

SysLine
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SlideLine

SlideLine
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Functievoordelen in de winkel

SysLine

SlideLine
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SlideLine
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Schuifdeuren – ergonomie in de badkamer

SlideLine
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SysLine
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Altijd het beste systeem

Met Hettich schuifdeursystemen kunt u voor alle
klantwensen de optimale oplossing realiseren. Want Hettich
biedt veel verschillende systeemvarianten. Iedere bouwvorm
heeft zijn eigen voordelen en beïnvloedt de vormgeving van
het meubelstuk. Maak gebruik van de voordelen van Hettich
schuifdeursystemen voor alle (open) kastmeubelen. Wij
willen de verschillende systemen hier kort toelichten. Zodat
u snel de belangrijkste criteria voor het kiezen van het juiste
schuifdeursysteem vindt.

Optie 1: een- of meersporige schuifdeuren
Eensporige schuifdeuren sluiten het meubel niet helemaal
af. De deur bedekt slechts enkele segmenten van het
meubel en kan naar de zijkant worden geschoven. Klassieke
toepassing: de kastenwand waarin het televisietoestel na
het gebruik achter de schuifdeur verdwijnt.
Meersporige schuifdeuren kunnen de complete kast
afsluiten. Minimaal twee deuren schuiven in achter elkaar
liggende proﬁelen. Ideaal voor kantoor-, kleding- en
voorraadkasten: de gesloten deuren verbergen de complete
kastinhoud en zorgen in een oogwenk voor een opgeruimde
ruimte.
Vlak afsluitende schuifdeuren zijn een innovatieve
speciale vorm, die eveneens de complete kast afsluiten.
Het gesloten kastfront vormt een absoluut recht oppervlak,
voegen worden hierdoor tot een minimum beperkt. Een
variant voor mensen die zeer hoge designeisen stellen.
De deuren lopen in één enkele geleidingsbaan, maar bij
het openen schuiven ze dankzij een speciaal mechanisme
automatisch achter elkaar.
Optie 2: voor- of binnenliggende schuifdeuren
Voorliggende schuifdeuren verbergen – vanaf de voorkant
gezien – de kastwand, de bovenste en onderste bodem. De
fronten worden hierdoor het bepalende designelement van
een meubelstuk. Bedenkt u dat bij een meubelconstructie met twee deuren de twee kastzijden een verschillende
diepte moeten krijgen.
Binnenliggende schuifdeuren daarentegen schuiven tussen
de kastzijden, de bovenste en onderste bodem. De kastelementen zijn vanaf de voorkant zichtbaar en beïnvloeden
hierdoor tevens het meubeldesign. De kastzijden hebben
dezelfde diepte.

28

Optie 3: onderaan of bovenaan lopende schuifdeuren
Onderaan lopende schuifdeuren staan op wielen aan de
onderkant en worden aan de bovenkant van de deur gestabiliseerd d.m.v. een geleiding. Dankzij de ongecompliceerde
kastconstructie, de overwegend lage deurgewichten en de
eenvoudige montage gelden onderaan lopende deuren als
optimale instap in de constructie van schuifdeurkasten.
Bovenaan lopende schuifdeuren worden door een ophangproﬁel aan de bovenste bodem gedragen. Dankzij een geleiding aan de onderste bodem wordt voorkomen dat de deur
pendelt. De beslagelementen kunnen onopvallend aan de
onderste en bovenste bodem worden aangebracht – voor
een harmonieus design. Bovenaan lopende schuifdeuren zijn
ideaal voor erg zware deuren, bijv. in grote kledingkasten.

Optie 4: schuifdeuren op of voor de bovenste bodem
Met een simpele truc kan de beslagtechniek verregaand
onzichtbaar op de bovenste bodem worden gemonteerd:
de bovenste bodem wordt 60 mm verlaagd. Voorwaarde: het
gaat om een hoge kast, waarbij de bovenste bodem niet in
het zicht ligt.
Bij lage kasten is de bovenste bodem altijd zichtbaar. Hier
worden de kast en de bovenste bodem conventioneel in
een rechte hoek gemonteerd en de beslagtechniek ofwel
voor of in de bovenste resp. onderste bodem bevestigd.
Boven sluiten de deuren vlak af – een optisch fraaie oplossing. Overigens: de kastconstructie is hier hetzelfde als
bij draaideurkasten. Voordeel: het achteraf aanpassen van
draaideur- naar schuifdeursysteem is met weinig inspanning
mogelijk.
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Optie 5: formaat en materiaal van de schuifdeur
Doorslaggevend voor de keuze van het passende systeem:
formaat en materiaal van de schuifdeur. Houd er bij het
formaat a.u.b. rekening mee dat bredere deuren duidelijk
stabieler lopen dan smalle, hoge schuifdeuren. Vuistregel:
de breedte van de schuifdeur moet minimaal de helft van
de deurhoogte zijn.
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Proﬁleer uzelf met schuifdeursystemen van Hettich

Hettich biedt innovatieve schuifdeursystemen die exact bij
uw meubelideeën passen – voor slaap- en woonkamer-,
kantoor- en keukenmeubelen. Geperfectioneerde producten
uit een halve eeuw ontwikkeling, ervaring en succes. Proﬁteer hiervan bij uw kwaliteitsmeubelen!
Het ideale schuifdeursysteem voor uw meubelconstructie
vindt u hier:

Deurspeciﬁcaties
Deurpositie

InLine

XL

Deurgewicht

Aantal deuren

≤ 60
kg
2

TopLine

XL

≤ 80
kg
2/3

TopLine

L

≤ 50
kg
2/3

TopLine

M

≤ 35
kg
2/3

SysLine

S

≤ 15
kg
2/3

SlideLine

M

≤ 30
kg
≥1

SlideLine

55+

≤ 30
kg
2
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Materiaal

* Zie voor mogelijke conﬁguraties van
deurbreedtes en -hoogtes de catalogus
'Techniek & Toepassing'.

Demping
Silent System
Deurdikte

≤ 25

≤ 50

≤ 40

≤ 19

≤ 19

≤ 25

≤ 19

Deurbreedte*

Positie
loopproﬁel

Positie
geleidingsproﬁel

Max. deurhoogte*

mm

750 – 2000 mm

≤ 2600 mm

700 – 2000 mm

≤ 2600 mm

700 – 1500 mm

≤ 2600 mm

500 – 1250 mm

≤ 2300 mm

400 – 800 mm

1500 mm

300 – 1800 mm

2000 mm

500 – 800 mm

1500 mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm
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Informeren

Hebben onze toepassingsvoorbeelden voor
schuifdeursystemen u geïnspireerd?
Dan zult u de volgende pagina's ook interessant vinden.
Want hier leest u welke belangrijke voordelen schuifdeuren
bieden in vergelijking met draaideuren en kleppen. Hoe
eenvoudig de stap is naar comfortabele schuifdeuren. En
hoe u het juiste schuifdeursysteem voor uw toepassing
vindt.

creatie

Ontdek de nieuwe mogelijkheden voor uw meubelen!

uitstekende
demping

voorliggend

ergonomisc

volledig verborgen systemen

binnenliggend

variabel
eensporig

bovenaan lopend
nderaan lopend horizontaa
meersporig

comfortabe

verticaal
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vlakke
fronten

Overtuigende voordelen

Draaideuren, kleppen of schuifdeuren? Bij een vergelijking
wordt duidelijk: schuifdeuren zijn in veel opzichten superieur.
De belangrijkste voordelen hebben wij hier voor
u samengevat:

Ergonomie: altijd bereikbaar. Nooit in de weg.
Met het oog op ergonomie en comfort zijn schuifdeuren
superieur ten opzichte van ieder ander deursysteem.
In het dagelijkse gebruik wordt dit duidelijk: geopende
schuifdeuren staan in smalle doorgangen nooit in de weg.
Er ontstaat geen risico om zich te bezeren aan openstaande
deuren van bovenkasten. Bovendien kunnen schuifdeuren
gemakkelijk worden geopend en gesloten, zonder uitwijken
of overstrekken.

c

d

a

Design: pure vorm. Kenmerkende oppervlakken.
De moderne, royale binnenhuisarchitectuur kan m.b.v.
schuifdeuren op indrukwekkende wijze worden voortgezet
in de meubels. Want grote deuren, vooral met vlakke
schuifdeursystemen, zijn het ideale vormgevingsmiddel
voor een puristisch design. Schuifdeursystemen van Hettich
overtuigen door smalle voegen die het homogene beeld van
het front nauwelijks beïnvloeden. Bij grote fronten zijn toch
al weinig voegen zichtbaar. Het aantal voegen kan m.b.v.
elegante frontpanelen tot een minimum worden beperkt.
De comfortabele ﬁjnafstelling garandeert een geweldig
montageresultaat met een perfect voegenbeeld.

Functionaliteit: eerst licht. Dan stil.

e

Aan de eisen die consumenten tegenwoordig aan kastdeuren
stellen, kunnen schuifdeuren bijzonder goed voldoen: ze laten
zich comfortabel openen en sluiten. Het ergonomische
voordeel van een lineaire deurbeweging, dat schuifdeuren
bieden, komt door de lage openingskrachten optimaal tot
zijn recht. De comfortabele demping laat de schuifdeur
zacht en geruisloos sluiten. In zijn totaliteit overtuigen
schuifdeursystemen van Hettich door betrouwbare kwaliteit,
een uitstekende soepele loop en de lange levensduur.
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Realiseren

U wilt de door u gekozen schuifdeurtoepassing
direct realiseren?
Geen probleem. Voor meubelideeën uit het
hoofdstuk 'Inspireren' vindt u online de
noodzakelijke CAD-planningsgegevens en
bestelinformatie:
http://www.hettich.com/short/3c9c90

U heeft uw eigen ontwerp al in uw hoofd of
wilt onze constructievoorstellen aanpassen aan
uw voorstellingen? Dan zult u vast en zeker
geïnteresseerd zijn in de handige constructietips
aan het begin van het hoofdstuk.
Wij wensen u veel succes bij het realiseren van
uw schuifdeur.
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Constructietips

De deuropdek beschrijft het vlak dat de deur
aan de kastzijde afdekt.

Deuropdek

De deurinsprong meet de verspringing van de geopende
deur tot aan de middenwand.
De deurverspringing garandeert dat de voorste deur niet
tegen de greep van de achterste deur komt.

Deurverspringing

Deurinsprong

De deuroverdek beschrijft het oppervlak van de achterste
deur dat permanent verborgen is achter de voorste deur.
De overdek moet ongeveer dubbel zo groot zijn als de voeg
tussen de voorste en achterste deur, zodat men niet door de
voeg in de kast kan kijken. Bij deuren met aluminium raamwerk wordt vaak de raamwerkbreedte als overdek genomen.
Hierdoor staan de verticale frames van de voorste en achterste deuren in het midden van de kast exact voor elkaar.
Deuroverdek
De deuropdek als belangrijke invloed voor de deurinsprong
Een kleine deuropdek vergroot bij dezelfde deurbreedte de
deurinsprong.

Een grote deuroverdek ten gevolge van een grote deur
vergroot de deurinsprong.

De middenwand als belangrijke invloed voor de deurinsprong
Een dunne middenwand vergroot bij dezelfde deurbreedte
de deurinsprong.

Constructie met congruent openende deuren

Deuropdek

De achterste deur moet dezelfde deuropdek hebben als
de voorste deur. Hierbij moet rekening worden gehouden
dat in dit geval speciale proﬁelen vereist zijn.
Deurverspringing
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