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Montage instructie K-VISION Hefschuifdeur 
Benodigd gereedschap: 

 

 

➢ Schroevendraaier set  
➢ Inbussleutels  / Torx 

 
   OF  Accuschroefmachine met Torx-bitset 
 

Montage tips: Voor montage kunststof 
onderdelen en 
glaslatten een 
kunststof hamer 
gebruiken  
 

Voor verwijderen van 
kunststof afdek strips en 
glaslatten een platte 
beitel gebruiken 

Voor montage van ALLE schroeven (dus ook 
voor de montageschroeven) van het kader aan 
de bouwkundige constructie geldt:  
Vast is vast → niet te vast aandraaien!  
 

Bevestigingsmateriaal: 

 
 
Zakje met op 
vulplaatjes en TX30 
montage schroeven  
 

 
Als de deur niet goed sluit 
na de eindmontage; kan 
men tussen de sluit nok en 
het kunststofprofiel een 
opvulplaatje monteren   
 

 
 

 
***: Deze TX30 schroeven dienen om het kader 
vast te schroeven aan de bouwkundige 
constructie. Ook hier geldt schroef indraaien 
totdat kop het kunststof profiel raakt. Dan is dat 
voldoende; niet te vast aandraaien!      
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Gereed maken voor montage 1/2 
 
 
 

Belangrijk vooraf: 
➢ Stel de hefschuifdeur (onderdorpel) op een geheel vlakke (waterpas) 

ondergrond.  
Let op: de onderdorpel moet over de gehele lengte en breedte ondersteund 
zijn.  

 
Natuurlijk dienen de aansluitingen wind- en waterdicht gemaakt te worden 

 
➢ Volg eerst de voorbereidingstappen 1-a t/m 1-g  

 
 NA bovenstaand pas het kozijn aan bovenzijde en aan de zijstijlen met 

schroeven monteren! Zie opmerking pagina 1*** 

 

1-a Aanslagblokje verwijderen 
 

1-b  Aluminium bovenrail van het 
vaste deel loosschroeven 

 
 

1-b vervolg Aluminium boven rail van vaste 
deel verwijderen   
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Gereed maken voor montage 2/2 

1-c  Schuifdeur voor het vaste 
deel schuiven en uit het kozijn 
tillen   
  
 

1-d Bovenrail schuifdeel  
 losschroeven en verwijderen 
 

 

1-e Montagegaten bovendeel  
      kozijn bereikbaar  
 

 

1-f  Met beitel afdekstrip op  
       kozijnzijde vaste deel   
       verwijderen   

 
1-f  vervolg Afdekstrip geheel 
verwijderen; montage gat bereikbaar 

 

1-g  Sluitnokken op kozijnzijde  
van de schuifdeur demonteren   

 

1-g vervolg Met beitel afdekstrip 
op kozijnzijde verwijderen   

 

1-g vervolg Afdekstrip geheel 
verwijderen; montage gaten 
bereikbaar 
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Afwerking montage 
Wanneer het kozijn aan de 
bovenzijde en aan de 
zijstijlen met schroeven is 
gemonteerd kan de 
afwerking plaatvinden: 
 
  
 

Afwerking in onderstaande volgorde:   
 
1-g:  Plaatsen kunststof afwerkstrip & sluitnokken kozijnzijde 
schuifdeur  
1-f:   Plaatsen kunststof afwerkstrip kozijnzijde vaste deel     
1-d:  Boven rail t.p.v. schuifdeur monteren  
1-c:  Schuifdeur in de onder rail tillen en daarna in de boven rail   
        schuiven; zie detail voor de juiste positie van het steunblokje 
1-b:  Boven rail vaste deel monteren; zie detail voor juiste 
montage als de hefschuifdeur gesloten is  
1-a:  Aanslagblokje plaatsen  
 
 

Detail 1-c: 

 
Detail 1-c: Steunblokje  

 

Detail 1-b: Rail NIET juist 

 

Detail 1-b: Rail juist 

 

Detail 1-a: 
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Plaatsen van glas en glaslatten 

 

1: Het glas dient met de juiste kant naar buiten worden 
geplaatst 
2: Men zet het glas op 2 steunpunten die men van te voren 
heeft opgehoogd met opvulplaatjes zodat de ruimte tussen de 
deur en het glas rondom hetzelfde is. 
3: Men vult boven tussen de stijlen van de deur en het glas de 
ruimte uit met opvulplaatjes. Kit het onder af om uitzakken te 
voorkomen.  
4: De glaslatten kunnen gemonteerd worden; 

- Een uiteinde van de glaslat exact in de hoek plaatsen 
- Ander uiteinde van de glaslat daarna in de andere hoek 

plaatsen  
- Rustig met de plastic hamer van het midden naar buiten 

de glaslat vast slaan; daarbij beurteling aan beide zijden 
slaan 

 

 

 
BELANGRIJK: 
De sluitnaad van de hefschuifdeur t.o.v. van kozijnstijl moet van 
boven naar beneden gelijk van breedte zijn na de montage in de 
bouwkundige constructie.  Als dat niet zo is dan dient met een juiste 
opspannen van het isolatieglas dit bewerkstelligd te worden  
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Succes! 


