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1.

Veiligheid

1.1

Algemeen veiligheidsvoorschrift

Het schuifdeur systeem bevat de nieuwste techniek en
voldoet aan de voorgeschreven DIN-normen en de algemene
veiligheidsvoorschriften.
Het schuifdeur systeem mag enkel met behulp van deze handleiding en
opgeleide vakmensen gemonteerd worden

1.2

Beoogd gebruik

Het schuifdeur systeem is bedoeld om ruimtes van elkaar te scheiden
Of om in de meubelbouw als kastdeur te worden ingezet.
Elke andere toepassing wordt als oneigenlijk beschouwd.
Hier uit voortkomende schades zijn het risico van de verwerker.
De leverancier kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

1.3

Veranderingen aan het schuifdeursysteem

Veranderingen aan het schuifdeursysteem en / of het aanbrengen van
andere onderdelen kunnen de gebruiksveiligheid beïnvloeden.
Zijn er veranderingen gepleegd aan het schuifdeur systeem,
dan geeft de firma Ostermann geen garantie.

1.4

Symbolen in deze montagehandleiding

In deze handleiding maken we gebruik van waarschuwingen, opmerkingen en
symbolen om de montage van het aluminium schuifdeursysteem te
vergemakkelijken.

1.4.1
4

Waarschuwing
www.ostermann.eu
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In deze montagehandleiding maken we gebruik van waarschuwingen, om u te
behoeden voor schades en eventuele verwondingen. Lees deze
waarschuwingen alstublieft goed door!

Waarschuwing

Gevaarlijke situatie!

LET OP!

1.4.2

Betekenis

Kans op schade bij onoplettendheid!

Overige symbolen en opmerkingen

Tabel 1-1: Symbolen en opmerkingen

Symbool

Betekenis

OPMERKING

Belangrijke en nuttige informatie

1.

Montage handelingen in aangegeven
volgorde
Montage handeling



www.ostermann.eu
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2.
•

Voorraad

Aluminium profielen moeten in droge ruimtes worden opgeslagen
en goed afgeschermd worden alvorens er een ander profiel bovenop
gelegd wordt

•

De beste manier om de aluminium profielen op te slaan is in horizontale
vakken die met hout zijn bekleed.
Het ondersteunen van de profielen dient dusdanig te gebeuren dat de
profielen niet door zakken.
Het scheiden van de aluminium profielen kan bijv. door er karton tussen te
leggen.

• De lengteprofielen uit de folie halen.
De folie is puur voor het transport aangebracht.
Het opslaan van in folie verpakte profielen vergroot de kans op
vocht en het daardoor oxideren van de aluminium profielen.

• Bij hoge vochtigheidswaarden of bij het in contact komen met
cement of andere bouwstoffen, zal het aluminium versneld
oxideren.

6
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3.

Overzicht

Het aluminium schuifdeursysteem bestaat uit de volgende onderdelen:

Verticaal doorsnede

12

Onderdelen aluminium schuifdeursysteem
1
2
3
4
5
6

OPMERKING

Looprol
Bovenste dwarsprofiel
Stansgat afdekking
Frameprofiel
Dichtingsborstel
Loopwiel onder met anti-jump
veer

7
8
9
10
11
12

Bodemprofiel
Onderste dwarsprofiel
Rubber voor 4, 6 of 8 mm vulling
Bovenprofiel
Klem voor borstel
Stelschroef

Naar wens kunnen ook vullingdelende of opplakbare profielen meegeleverd
worden.
_____________________________________________________

4.

Uitvoeringen
www.ostermann.eu
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Met het aluminium schuifdeursysteem bieden wij u de keus uit verschillende
greeplijsten, boven en onderprofielen.

4.1.

Greeplijstprofielen

Het greeplijstprofiel omsluit samen met het bovenste en onderste dwarsprofiel
de vulling. De volgende greeplijsten zijn verkrijgbaar:
•
•

Miami
London

• Valencia
• Athen

• Florenz • Paris
• Wien
• Berlin

Afmetingen d.m.v. doorsnede compleet systeem en doorsnede greeplijsten

Profiel Miami

Profiel Valencia

Profiel Florenz

8
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Profiel London

Profiel Wien

Profiel Paris

Profiel Berlin

www.ostermann.eu
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4.2
OPMERKING

Boringen greeplijsten

Boringen voor bevestiging aan boven en onder dwarsprofiel
In het onderstaande voorbeeld maken we gebruik van het profiel Valencia.
De werkwijze is echter voor elk ander profiel gelijk.

Midden
De boringen worden verricht met een trapboor
Binnenprofiel: 6,5mm
Buitenprofiel: 10mm

10
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4.3 Bodemprofiel
Bodemprofielen zijn verkrijgbaar in 1-, 2- en 3-gangs

Bodemprofiel 1-gangs opliggend

Bodemprofiel 1-gangs inliggend, bijv. bij vloerbedekking

Verschil opvullen

Bodemprofiel 1-gangs inliggend, bijv. bij parket
( te combineren met bodemprofiel voor tegelvloer)

Bodemprofiel t.b.v. tegelvloer kan vooraf
worden gemonteerd – Het 1-gangs, inliggende
profiel kan achteraf worden ingeklikt

Hartmaat
Hartmaat
Afdeklijst

Bodemprofiel 2-gangs opliggend (met afdeklijst)

Bodemprofiel 2-gangs opliggend

Hartmaat

Bodemprofiel 3-gangs, opliggend

www.ostermann.eu
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4.4

Bovenprofiel

Bovenprofielen worden aangeschroefd en zijn verkrijgbaar in 1-, 2-, en 3gangs.

Bovenprofiel 1-gangs

Bovenprofiel 2-gangs

Bovenprofiel 3-gangs

12
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4.5

Vulling deeleinde en tweezijdig opplakbare profielen

LET OP: bij de voorstelling handelt het zich om een verticale doorsnede
vullingsdeel profielen kunnen bij de greeplijst Berlin niet ingezet worden!

Vullingdelende en tweezijdig opplakbare profielen
1 Opplakprofielen
2 Vullingdelend H-profiel, 28 mm

www.ostermann.eu
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5.

Bevestigingsmiddelen

5.1

Dwarsprofielen

Dwarsprofiel boven

5.2

Dwarsprofiel onder

Toebehoren voor greeplijsten

Klem voor borsteldichting
- Voorkomt het loslaten van het borstelprofiel

14
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5.3

Adapter voor schuin dak

Montagehoek t.b.v. schuin dak
1 Adapter voor schuin dak
2 Afdeklijst

www.ostermann.eu
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5.4

Montageplaat voor geleider en sokkel

Montageplaat voor geleider en sokkel
1 Geleider en sokkel
2 Montageplaat

16
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5.5
OPMERKING

Verstekhoek verstevigingsbeslag

Als voorbeeld hebben we hier profiel Miami genomen. Het verstevigingsbeslag
er gewoon indrukken. Eventueel kunt u het nog verlijmen. Er kunnen geen
schuine deuren met greeplijst Berlin gemaakt worden!
____________________________________________________

1

Verstekhoek verstevigingsbeslag
1 Verstevigingsbeslag

www.ostermann.eu
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OPMERKING

6.

Montageoplossingen

6.1.

Hoekoplossing 90°

Als voorbeeld gebruiken wij hieronder het profiel Miami.
_____________________________________________________

Hoekoplossing 90° (2-gangs profiel, loop in achterste gang)

Hoekoplossing 90°

18
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Hoekoplossing 90° (2-gangs profiel, loop in voorste gang)

Hoekoplossing 90°

6.2.
OPMERKING

Verstelbaar wandaansluitprofiel van 31 tot 48 mm

Dit artikel zit niet standaard in de set en moet apart besteld worden.
____________________________________________________

www.ostermann.eu
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Doorsnede wiggen

1

3

Verstelbaar

Zijaanzicht wiggen

Verstelbaar wandaansluitprofiel
1 Opplakprofiel (afdekprofiel)
2 Wandaansluiting, opsteekprofiel
3 Wandaansluiting, basisprofiel
4 Kunststof wiggen

20
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7.

Op maat maken

7.1.

Afmetingtabel

Tabel 7-1: afmetingtabel (afm. in mm)
* 40 mm = Bodemprofiel ingefreesd, 45 mm = Bodemprofiel opliggend

Berekening deur
Profiel

Systeem

Overlapping

Hoogte
aftrek

Berekening vulling

Lengte
dwarsprofielen
Breedte aftrek

Aftrekken van
de deurhoogte
10 mm
4-8 mm
vulling
vulling
60
63

Aftrekken van
de deurbreedte
10 mm
4-8 mm
vulling
vulling
48
51

Miami

32

40 / 45*

64

Valencia

50

40 / 45*

100

60

63

84

87

Florenz
London

42
45

40 / 45*
40 / 45*

84
90

60
60

63
63

68
80

71
77

Wien
Paris
Berlin

20
50
13

40 / 45*
40 / 45*
40 / 45*

40
100
26

60
60
60

63
63
63

24
84
10

27
87
13

7.2.

Voorbeeld berekening

In onderstaande voorbeeld houden we rekening met de volgende gegevens:
•
•
•
•
•
•

Hoogte opening:
2500 mm
Breedte opening:
1200 mm
Aantal deuren:
2
Aantal overlappingen: 1
Opgeschroefd bodemprofiel ( aftrek 45 mm)
- 2 x 3 mm borstelafdichting voor beide buitenzijden

Tabel 7-2: Voorbeeld berekening (afm. in mm)
Overlapping

Deurhgt

Deurbrdt

Greep
lijst

DwarsProfiel
en

Miami

32

2455

613

2455

549

Valencia
Florenz
London

50
42
45

2455
2455
2455

622
618
622

2455
2455
2455

522
534
532

2395
2395
2395

2392
2392
2392

538
550
545

535
547
548

Wien
Paris
Berlin

20
50
13

2455
2455
2455

607
622
603,5

2455
2455
2455

567
522
577,5

2395
2395
2395

2392
2392
2392

583
538
593,5

580
535
590,5

Profiel
Systeem

www.ostermann.eu

Hoogte van de
vulling
10 mm
4-8 mm
vulling
vulling
2395
2392

Breedte van de
vulling
10 mm
4-8 mm
vulling
vulling
565
562
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OPMERKING

Bovenstaand schema is een voorbeeld en als zodanig niet bindend!
___________________________________________________

7.3

Montage van de vullingen

________________________________________________________________
OPMERKING

Voorbeeld van de montage met een dichtingsprofiel
________________________________________________________________
Bij de toepassing van 4 mm, 5 mm, 6
mm, 7 mm en 8 mm vullingen moet, voor
de uiteindelijke montage, een
dichtingsprofiel rondom de vulling
worden gemonteerd!
Bij 8 mm houtvulling kan het rubber
eventueel nog worden vast geniet om de
montage te vereenvoudigen.

Tenslotte de aluminium profielen
voorzichtig om de vulling tikken.
Hiervoor kunt u bijvoorbeeld heel goed
een rubberen hamer gebruiken.

______________________________________________________________
LET OP:
22

Het profiel niet te hard tegen de vulling aan slaan. Hierdoor kan „witbreuk“ aan het profiel ontstaan.
Vast is vast!
www.ostermann.eu
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8.

Montage

8.1.

Standaard deuren monteren

Deuren voorbereiden
LET OP

Dichtingsprofiel (4 mm, 6 mm of 8 mm) eerst aanbrengen (eventueel
verlijmen). Indien u zelf het glas verzorgt, dient u eerst de horizontale
profielen (boven, onder en de eventuele H-profielen) te monteren. Hierna
monteert u de greeplijsten.
Profiel Berlin: Stanzlochverstärkungen nodig, zodat de onderste looprollen im
rahmen verschroefd kunnen worden.
___________________________________________________

Onderste loopwiel 1.
monteren

2.
3.

4.

Anti-Jump-veer (1) aan het wiel (2) bevestigen.

Wiel (2) in onderste dwarsprofiel (5) plaatsen.
Berlin: Stanzlochverstärkung onder in het greepprofiel (vorgesehene
Führung) insteken, zodat de boringen van het profiel en de
versterking boven elkaar staan.
Schroef (4) door gat greeplijst steken (3) en wiel vastzetten.

5. Wielen monteren

www.ostermann.eu
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Bovenste wielen monteren De bovenste wielen worden met de montage van het bovenste dwarsprofiel
vastgeschroefd.

LET OP

Beschadigingen aan de bovenste wieltjes!
Niet meteen de wielen vastschroeven aan het dwarsprofiel.


Schroef eerst schroef (2) helemaal vast, voordat u de wieltjes plaatst.

__________________________________________________
1.

Schroef (2) helemaal aandraaien en
Daarna weer iets losdraaien.

2.

Wieltjes (3) insteken.

3.

Schroef (2) zo ver aandraaien,
totdat het wiel parallel aan het
dwarsprofiel loopt.

Dichtingsborstel en gat1.
wand afdekking aanbrengen
2.
3.

24

Dichtingsborstel op de zijkant van de greeplijst plakken die met de
in aanraking komt.
Eventueel kunt u ook borstels aanbrengen op de achterzijde
greeplijsten van de voorste deuren.
Schroefgaten in de greeplijst, daar waar geen borstel overheen komt,
afplakken met de grijze afdekkappen.

www.ostermann.eu
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Montage bovenprofiel
LET OP

Bovenprofiel 1.
monteren

Montagevoorbeelden van bodemprofielen vindt u in hoofdstuk 4.3
_____________________________________________________

Bovenprofiel als sjabloon gebruiken
en de boorgaten overnemen.
2.
Met boor Ø 5 mm elke 1000 mm
telkens 2 gaten boren.
3.
Bovenprofiel met schroeven
4,5 x 35 vastschroeven.

Schuifdeuren
afstellen

Positiehouder bovenprofiel
OPMERKING

De positiehouder wordt alleen gebruikt bij rechte deuren. 1 per deur is
voldoende. Bij deuren in verstek moeten positieveren in het bodemprofiel
worden gebruikt.
_____________________________________________________
1.

Positiehouder in
het bovenprofiel
schuiven en draaien

www.ostermann.eu
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26

2.

Lengte van de positiehouder
bekijken (evtl. inkorten)

3.

Positiehouder dmv schuiven
naar de juiste positie brengen

4.

De positiehouder iets
aandrukken zodat hij niet meer
verschuift en dan een kwartslag
draaien. Hierdoor zit deze
vast

5.

Nu kijken of de schuifdeur
in de gewenste positie staat

www.ostermann.eu
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Positie bepalen positieveer
Positieveren worden alleen nog gebruikt bij verstekdeuren. Bij “normale”
deuren maken we gebruik van de positiehouder op pagina 25.
OPMERKING

In onderstaande tabel gaan we uit van een deur met een gemiddelde hoogte
van 2750 mm.
_____________________________________________________

Positie bepalen positieveer
Deurbreedte 600mm

Deurbreedte 800mm

Deurbreedte 1000mm

Deurbreedte 1200
mm

Hardboard

4 mm

Gewicht
(kg)
9,5

Spaanplaat

8 mm

11,4

1xB

14,9

1xB

17,8

1xB

20,8

1xB

10 mm

14,0

1xB

17,7

1xB

21,3

2xB

25,0

2xB

13 mm

17,0

1xB

21,9

1xB

27,0

2xB

31,3

2xB

16 mm

20,3

1xB

26,1

2xB

31,7

2xB

37,6

2xB

19 mm

23,5

2xB

30,3

2xB

37,1

2xB

43,9

2xB

4 mm

18,5

1xB

23,7

2xB

28,8

2xB

34,0

2xB

5 mm

22,3

1xB

28,7

2xB

35,1

2xB

41,5

2xB

6 mm

26,0

2xB

33,7

2xB

41,3

2xB

49,0

2xC

8 mm

30,0

2xB

43,7

2xC

53,8

2xC

64,0

2xC

Glas

Type
veer
2xA

Gewicht
(kg)
11,7

Type
veer
2xA

Gewicht
(kg)
13,8

Type veer
1xB

Gewicht
(kg)
16,0

Type
veer
1xB

Positieveer A: licht
Positieveer B: middel
Positieveer C: zwaar
OPMERKING

Positieveren en stoppers moeten er voor de montage van de bodemprofielen
worden ingeschoven. Deze kunnen uiteraard bij een montage tussen 2
wanden achteraf niet meer worden aangebracht! Stoppers hoeven bij een
montage tussen 2 wanden niet te worden gemonteerd.
____________________________________________________
1.

Bekijk het aantal deuren dat u wilt gaan monteren.

www.ostermann.eu
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OPMERKING

Bij het gebruiken van bodemstoppers geen gebruik maken van positieveren.
_____________________________________________________
2.

Bijpassende positieveren uitzoeken (zie hoofdstuk 7.3 pag. 27).

3.

Per deur 2 positieveren
in de daarvoor bedoelde loopweg
schuiven maar nog niet
vastzetten.

4.

Eventuele bodemstopper
inschuiven.

5.

Bodemprofiel monteren.

Schuifdeuren monteren en afstellen

Monteren

1.

Monteer de deuren op de gewenste positie (voor - midden – achter) .

2.

Hoogte afstellen met inbussleutel 4 mm (1) afstellen.

3.

Indien geen borstel is
aangebracht, boorgaten
in de greeplijsten afdekken
door middel van de meegeleverde
grijze afdekkappen.

Schuifdeuren afstellen
1.
OPMERKING

28

Dusdanig afstellen dat ze tegen de wand sluiten.

De focus moet liggen op de aansluiting links en rechts aan de wand, niet op
de boven- en ondergeleiding
_____________________________________________________
www.ostermann.eu
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2.

Middelste schuifdeuren verdelen t.o.v. de overige deuren.

Positieveren in bodemprofiel vastzetten
1.

Deuren in de gewenste positie schuiven.
De kast is nu gesloten.

2.

Om de exacte positie van positieveren in het bodemprofiel te bepalen
hebben we onderstaande tekening voor u.

Seconden lijm

Profielbreedte + ca. 55mm

2 positieveren per deur

Tekening 8-1:
Onderste
geleidingsrollen

Positieveren vastzetten

3.

Positieveren door middel van secondenlijm vastzetten

8.2

Verstekdeuren monteren

Voorbeeld van de bevestigingspunten aan 1e en 2e verstekdeur
Geleiding t.b.v.
verstekdeuren in de kast

Bovenste
geleidingsrollen

Bevestigingspunten deurfronten

www.ostermann.eu

Let op de benodigde
lengtegeleidingsrollen
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30

1.

Verbindingsprofiel (1) inkorten
op de breedte van de legplank (2).

2.

Verbindingsprofiel (1) met
bovenkant gelijk leggen met
de legplank (2).

3.

Telkens 5 cm van uiteinde en met
een afstand van ca. 30-40 cm gaten
boren in het midden van de
binnenzijde van het profiel op de
hulp/markeringslijn(3)

4.

Verbindingsprofiel met schroeven
(b.v. 3,5 x 25 mm) vastzetten

5.

Geleidingsprofiel (4) voor de
verstekdeuren op lengte maken.

6.

Telkens 5 cm van uiteinde en met
een afstand van ca. 40 cm gaten
boren
Met een boor van Ø 3,5 mm van
onderen in het geleidingsprofiel (4)
voorboren.

7.

Geleidingsprofiel in het aan de
legplank (2) aangebrachte
verbindingsprofiel (1) klikken.
www.ostermann.eu
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8.

Van onderuit het profiel vastzetten
met stelschroeven M4 x 6. De
stelschroef kan gewoon in het gat
van Ø 3,5 mm geschroefd worden.

9.

De verstekdeur kan nu in de juiste
positie worden gebracht.

10.

Hoogte bovenkant dek (2) met
winkelhaak (5) of een soortgelijk
gereedschap op het deurprofiel
aftekenen.

11.

Montageplaat (7) en sokkel (6) met
schroeven M4 x 8 (8) monteren.

12. Montageplaat met gemonteerde
sokkel ca. 5 mm onder de
markering op het deurprofiel
positioneren en aan het profiel
vastschroeven.
13. Deur plaatsen.
14. Voorgemonteerde
verstekdeurgeleider met de arm in
de sokkel steken.
15. Opmeten hoe ver de arm moet
worden ingekort.
16. Controleren of de schuifdeur
waterpas staat.
17. Ingekorte verstekdeurgeleider
opnieuw in de sokkel steken.

www.ostermann.eu
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OPMERKING

Let op dat de wieltjes vrij en parallel aan de geleiding lopen.
_____________________________________________________
18.

Sokkel en rechte arm (9) van de geleiding
Door middel van de inbusschroef
vastzetten.
De schuine deur geleiding is gemonteerd.

Deze foto geeft een goed beeld van hoe het er
uit moet zien als het juist is gemonteerd.

32
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Verstekdeurgeleider
Tabel 9 – 3:

Stuklijst verstekdeurgeleider

Object

Aantal

Omschrijving

Materiaal

1
2
3
4
5
6
7

1
1
1
1
1
1
1

Aluminium – 6060
Staal (verzinkt)
Staal (verzink)
Staal (verzinkt)
Staal (verzinkt)
Staal (verzinkt)
Staal (verzinkt)

8

1

Arm (recht)
Loopwielplaat
Kartelring DIN 137 M8
Zeskantmoer DIN 439 M8 A2
Draadstift DIN 914 M5 x 8
Montageplaat
Kruisschroeven DIN 7985 M4 x
8
Sokkel

Gegoten

Afmetingen verstekdeurgeleiding
www.ostermann.eu
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8.3

Toebehoren monteren

8.3.1

Demping

OPMERKING
We gaan er van uit dat u, door middel van de beschrijving van de
demping de juiste demper voor uw deurgrootte heeft aangeschaft.

Minimale breedte dwarsprofiel is 750 mm.
_____________________________________________________


VOORBEREIDING
Bekijk aan de hand van de pakbon of alle benodigde onderdelen
geleverd zijn.

Check deze delen ook op eventuele transportschade.

Bij schade of onderdelen tekort meteen contact opnemen met uw
leverancier.
_____________________________________________________


INBOUW
Voor het inbouwen van de demping graag de volgorde aanhouden
zoals beschreven in de montagehandleiding van de demping.
_____________________________________________________



GEREEDSCHAP

Accuboormachine

Kruiskop schroevendraaier

Inbussleutel 2 mm

IJzerzaag

Mes
_____________________________________________________
TOEBEHOREN
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1.

Demping S34
Artikelnr.: 230.2991 voor schuifdeuren tot 30
kg
Artikelnr.: 230.2992 voor schuifdeuren tot
31-60 kg
Artikelnr.: 230.2993 voor schuifdeuren tot
61-80 kg

2.

Positiehouder schuifdeurdemper S34

www.ostermann.eu
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AFMETINGEN

Sluitrichting

Let op: schuifdeur afstellen

Indien er geen wandaanslag is,
dient u gebruik te maken van de
Bodemstoppers.

Kleinste inwendige hoogte -45mm/40mm

1. Minimale breedte dwarsprofiel 750 mm. Een tweede demper is mogelijk

2. Opliggend bodemprofiel= inwendige hoogte- 45mm / Inliggend bodemprofiel= inwendige hoogte - 40 mm

www.ostermann.eu
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INBOUW
HANDLEIDING
Standaardafm. ca 352mm

Sluitrichting

Standaardafm. ca 75mm

3.

Positionering van de demper

Schuifrichting

.

4.

Bij houtendeuren worden door ons
bolkopschroeven 4,5 x 50
geadviseerd

Inbouwen van de demper.

Schuifrichting

De “meenemer’ voor
het inbouwen op
spanning brengen!

5.
36

Let op: De demper moet voor de inbouw worden aangespannen!
www.ostermann.eu

Aluminium schuifdeursystemen

INBOUWHANDLEIDING
Kort de positiehouder in d.m.v. Let op dat de
een ijzerzaag. Zorg dat dez recht positiehouder op
is en zonder bramen.
de juiste plaats zit

Positiehouder

6.

Positiehouder inkorten

7. Positiehouder aangetoond in sluitrichting

Standaard afm. ca 55mm

8. Positionering van de positiehouders

9. Het inklemmen van de positiehouder

www.ostermann.eu

37

Aluminium schuifdeursystemen

FUNCTIONERINGSTEST

Functioneringstest

10. Voert u ca. 10 x de functioneringstest uit.

Bij 2 of meer schuifdeuren is
het raadzaam de
deurstoppers onder te
gebruiken

Schuifrichting

Deurstopper onder
11. Positionering van de schuifdeuren bij meerdere deuren

12. Mogelijke problemen
•
•
•
•
•

38

Let op, dat de „meenemer“ gespannen is. Afb. 5
Let op, dat de positiehouder de gewenste lengte heeft. Afb. 7
Let op, dat de positiehouder op de juiste plek zit. Afb. 9
Let op, dat de schuifdeur haaks is. Afb. 6
Let op, dat de deurstopper op de juiste plek zit.
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9.

Toebehoren

9.1 Geleidingen t.b.v. aluminium schuifdeursysteem
Bestelnr.

Omschrijving

Toepassing

230.2911

Bovenprofiel 1-gangs zilverkleurig geëloxeerd,
5000 mm

Bovengeleiding van de schuifdeur

230.2912

Bovenprofiel 2-gangs zilverkleurig geëloxeerd,
5000 mm

Bovengeleiding van de schuifdeur

230.2913

Bovenprofiel 3-gangs zilverkleurig geëloxeerd,
5000 mm

Bovengeleiding van de schuifdeur

Boven stopper, afdekkap
1-gangs
2-gangs
3-gangs
„Schuin dak“ adapter

Einddeel bij een voorgezet systeem

230.2972
230.2973
230.2974
230.2934

230.3002

Positiehouder

In het bovenprofiel de schuifdeur positioneren

230.2905

Bodemprofiel 1-gangs, opliggend zilverkleurig
geëloxeerd, 5000 mm

Ondergeleiding schuifdeursysteem

230.2908

Bodemprofiel 2-gangs, opliggend zilverkleurig
geëloxeerd, 5000 mm

Ondergeleiding schuifdeursysteem

230.2909

Bodemprofiel 3-gangs, opliggend zilverkleurig
geëloxeerd, 5000 mm

Ondergeleiding schuifdeursysteem

230.2910

Afdeklijst t.b.v. bodemprofiel zilverkleurig
geëloxeerd, 5000 mm

Ter afdekking van de tussenruimte bij 2-gangs
en 3-gangs

Eindkap bodemprofiel
1-gangs
2-gangs
3-gangs
Bodemgeleiding 1-gangs inliggend met flens,
zilverkleurig geëloxeerd, 5000 mm

Eindafwerking bodemprofiel bij een voorgezet
systeem

230.2982
230.2983
230.2984
230.2906

230.3006

Bodemgeleiding 1-gangs inliggend 20 mm,
zonder flens, zilverkleurig geëloxeerd, 5000 mm

230.3008

Profiel t.b.v. tegelvloer 12 mm, 5000 mm

www.ostermann.eu

De bovengeleiding recht monteren bij een
schuin dak

Wordt mee gewerkt in de tegelvloer t.b.v.
bodemgeleiding 1-gangs inliggend (230.3006)
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9.2 Profiel deuren

40

Bestelnr.

Omschrijving

Toepassing

230.3011

Verticale lijst (greeplijst) LONDON zilverkleurig
geëloxeerd,
5600 mm

230.2996

Verticale lijst (greeplijst) WIEN zilverkleurig
geëloxeerd,
5600 mm

230.2901

Verticale lijst (greeplijst) VALENCIA zilverkleurig
geëloxeerd,
5600 mm

230.2902

Verticale lijst (greeplijst) FLORENZ zilverkleurig
geëloxeerd,
5600 mm

230.2900

Verticale lijst (greeplijst) MIAMI zilverkleurig
geëloxeerd,
5600 mm

230.2926

Verticale lijst (greeplijst) PARIS zilverkleurig
geëloxeerd,
5600 mm

230.2903

Dwarsprofiel onder zilverkleurig geëloxeerd,
5000 mm

230.2904

Dwarsprofiel boven zilverkleurig geëloxeerd,
5000 mm

230.3040

verticaal profiel, zilverkleurig geëloxeerd, 5600
mm

230.2930
230.2995
230.2931
230.2979
230.2932
230.2915

Klemprofiel, rubber 4 mm
Klemprofiel, rubber 5 mm
Klemprofiel, rubber 6 mm
Klemprofiel, rubber 7 mm
Klemprofiel, rubber 8 mm
Dwarsprofiel 28 mm vullingdelend zilverkleurig
geëloxeerd, 5000 mm

230.2985

Dwarsprofiel 28 mm opplakbaar zilverkleurig
geëloxeerd, 5000 mm

www.ostermann.eu
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9.3 Toebehoren deuren
Bestelnr.

Omschrijving

Toepassing

230.2998

Schuifdeur set toebehoren voor 1 deur

230.2999

Vakverdelingsset

Bestaat uit 2 onderste loopwielen, 2 bovenste
geleidingsrollen,
1 positiehouder,
4 afdekkappen t.b.v. stansgaten, 4 klemmen
voor borstel
Bestaat uit 2 kader verbindingsschroeven en 2
afdekkappen t.b.v. stansgaten t.b.v. montage
vullingdelende dwarsprofielen

230.2975

Komgreep

Komgreep voor verticale lijst (greeplijst)
VALENCIA

230.2968

Schuifdeurslot
(Drukcilinder)

Schuifdeurslot t.b.v. de profielen Miami, Paris,
Valencia
Lengte behuizing 37 mm
Borgpen lengte 16 mm
Voor demping van de deur in 1 richting

230.2991
230.2992
230.2993
430.3444

230.2917

Deurdemper
Tot 30 kg
31- 60 kg
61- 80 kg
Borsteldichting, opplakbaar
Breedte 9,5mm
Hoogte 4,5 mm
10 m rol
Hoekprofiel zilverkleurig geëloxeerd,
5600 mm

Te gebruiken zowel bij wandaansluiting als bij
profiel overlapping

Voor hoekoplossingen

230.2937

Wandaansluitprofiel zilverkleurig geëloxeerd,
5600 mm

Voor het uitvullen van ongelijke wanden

230.2938

Wandaansluitprofiel, afdeklijst zilverkleurig
geëloxeerd, 5600 mm

Afdekking van de schroeven

230.2939

Kunststof wig, wit

Uitvullen wand aansluitprofiel in de breedte

www.ostermann.eu
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9.4 Toebehoren voor verstekdeuren
Bestelnr.

Omschrijving

Toepassing

230.2923

Variabele hoekverbinder

740.9171

Construction Sealer 60, grijs 290 ml koker

Voor het verlijmen van de variabele
hoekverbinder in de greeplijst

230.2921
230.2920
230.2922
230.2929

Positieveer
Zwaar
Middel
Licht
Verstekdeurgeleider

Ingeschoven in het bodemprofiel houdt deze de
deur op zijn plaats

230.2925

Montageplaat

Verbindingsplaat tussen deur en geleider

230.2967

Geleidingsprofiel zilverkleurig geëloxeerd,
3000 mm

Geleidingsprofiel voor verstekdeurgeleider

230.2966

Verbindingsprofiel zilverkleurig,
3000 mm

Voor geleidingsprofiel 230.2967

230.2965

Eindkap zilverkleurig

Voor geleidingsprofiel 230.2967

230.2964

Draadstift M 6x4

Voor geleidingsprofiel 230.2967

230.3044

Greep zelfklevend, aluminium kleurig

Optioneel gebruik van greeplijst Berlin

230.3045

Stanzlochverstärkung, 47 mm

Voor de verbinding van greeplijst Berlin met
onderste dwarsprofiel

Ostermann Nederland B.V.
Postbus 373
7440 AJ Nijverdal
T +31 (0)548-620 606
F +31 (0)548-620 696
E verkoop.nl@ostermann.eu
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Voor verstekdeuren zonder bovengeleiding

