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Hoe gebruikt u deze handleiding?

In deze handleiding treft u een duidelijke stap-voor-stap instructie aan voor de 
montage van het schuifdeursysteem in de wand Utiliteit. Deze handleiding bestaat uit illustratieve 
en tekstuele instructies. De nummers in de illustraties staan voor de montagevolgorde 
van de onderdelen en verwijzen tevens naar de nummers in de tekst.

De hulpgereedschappen- en onderdelenlijst geeft de juiste benaming weer. 
De onderdelen en hulpgereedschappen staan ook in de montagevolgorde vermeld.

Voor het monteren van het kozijn en het aansluiten van de beplating op de muur, 
moet de sparing voorzien worden van houten latten. Let op, zowel de houten latten 
als de beplating van de kast worden niet geleverd door Theuma.

Wijzigingen voorbehouden.

Modellenoverzicht

Schuifdeursysteem
in de wand - Utiliteit (SIWU 1)

SIWU 1 SIWU 10 SIWU 6 SIWU 14
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How to use this guide

This guide will provide you with clear step by step instructions for the assembly of the sliding door system in the wall 
Utility. This guide consists of illustrated and textual instructions. The numbers in the illustrations refer to the order of 
assembly of the parts and also refer to the numbers in the text.

The list with tools and parts shows the correct names. The parts and tools are also mentioned in the order of assembly.

For assembly of the frame and connecting the plating on the wall, the opening should be provided with wooden slats. 
Take into account that the wooden slats as well as the closet’s plating are not provided by Theuma.

Modifications reserved.

Models overview
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Utility (SIWU 1)
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SIWU 1 SIWU 10

Voorbereidingen sparingen enkele schuifdeur

   Sparing voorzien van de benodigde houten latten.      
   Let op: gegeven sparingmaat is exclusief houten lat. 
   Houten latten en de beplating van de schuifdeurkast, geen levering Theuma!
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Verticale doorsnede

25houten lat  B

afgewerkte vloer

plafond

muurdikte
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Afwerken ruimte tussen kozijn en plafond
(na montage kozijn)

houten lat
(lat b)

  klossen

 

opvul-
stroken
gipskarton

houten lat
(lat b)

Lat C (sluitzijde deur) alleen bij aansluiting op haakse muur, zie doorsnede B
zorg ervoor dat de sparingmaten in overeenstemming zijn met de voorgeschreven 
inbouwmaten van uw kozijn. Doorsnede houten latten:

Muurdikte                  Lat B                  Lat C (alleen bij aansluiting op haakse wand)

100mm:
125mm:
150mm:

75 x 25 mm
75 x 25 mm
75 x 25 mm

100 x 20 mm
125 x 20 mm
150 x 20 mm 

deurbreedte
sparingsbreedte

                               (2 x deurbreedte - 50) 

980 
1030 
1130
1180
1230

1910
2010
2210
2310
2410

Enkeldeurs schuifdeursystemen

1.

SIWU 1 SIWU 10 

sparingsbreedte
(2 x deurbreedte) - 30 

1930
2030
2230
2330
2430

SIWU 1 en SIWU 10

Horizontale doorsnede

Haakse
wandaansluiting

25
sparingsbreedte

20

sluitzijde deur
houten lat  C houten lat  Bhouten lat  B
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sparingsbreedte

doorsnede A doorsnede B

doorsnede Bdoorsnede A
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Preparations openings single sliding door

Provide the opening with the necessary wooden slats. 
Pay attention: the given opening dimension is without wooden slat. 
Wooden slats and plating of the sliding door closet are not provided by Theuma!

Slat C (closing side of door) only when connecting to a right-angled wall, see section B. Make sure the opening 
dimensions are according to the prescribed mounting dimensions of your frame. 
Cross section wooden slats:

Wall thickness

Single door sliding door system

Horizontal section

Vertical section

Slat B Slat C (only when mounted to a right-angled wall)

Finishing space between frame and ceiling 
(after frame mounting)

finished floor

wooden slat B

wooden 
slat B

stuffing strips in 
plasterboard

wooden slat 
(slat b)clumps

ceiling

wall thickness
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closing side of door

wall opening wall opening

right-angled 
wall connection

wooden slat B

door width section A 
wall opening 

(2x door width - 50)

section B 
wall opening 

(2x door width - 30)

wooden slat Bwooden slat C



Voorbereidingen sparingen dubbele schuifdeur

   Sparing voorzien van de benodigde houten latten.      
   Let op: gegeven sparingmaat is exclusief houten lat. 
   Houten latten en de beplating van de schuifdeurkast, geen levering Theuma!

Verticale doorsnede

25houten lat  B

afgewerkte vloer

plafond

muurdikte
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Zorg ervoor dat de sparingmaten in overeenstemming zijn met de voorgeschreven 
inbouwmaten van uw kozijn. Doorsnede houten latten:

Muurdikte                  Lat B                 
100 mm:
125 mm:
150 mm:

75 x 25 mm
75 x 25 mm
75 x 25 mm

1.
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SIWU 6 en SIWU 14
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Silence schuifdeurkozijnen - dubbeldeurs 

Horizontale doorsnede
SIWU 6 en SIWU 14

sparingsbreedte

houten lat  B houten lat  B

m
uu

rd
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deurbreedte sparingsbreedte

980/980
1030/1030
1130/1130
1230/1230

 
 

3772
3972
4372
4772

deurbreedte x 4 - 148
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Afwerken ruimte tussen kozijn en plafond
(na montage kozijn)

houten lat
(lat b)

  klossen

 

opvul-
stroken
gipskarton

houten lat
(lat b)

SIWU 6 SIWU 14 
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Preparations openings double sliding door

Provide the opening with the necessary wooden slats. 
Pay attention: the given opening dimension is without wooden slat. 
Wooden slats and plating of the sliding door closet are not provided by Theuma!

Silence sliding door system - double door

Horizontal section

Vertical section

Wall thickness Slat B

Make sure the opening dimensions are according to the prescribed mounting dimensions of your frame. 
Cross section wooden slats:

Finishing space between frame and ceiling 
(after frame mounting)

wooden 
slat B

stuffing strips in 
plasterboard

wooden slat 
(slat b)clumps

finished floor

wooden slat B

ceiling

wall thickness

flo
or
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 wall opening

wooden slat B wooden slat B

door width wall opening 
(4x door width - 148)
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Niskast
Doorloopstijlen
Kopparkers  
3a. popnagels
3b. bolkopparkers
Stofafdichtingsprofielen
Bovendorpel
Aluminium rail
Verzonken M6 bouten
Rolwagen

Sluitstijl
Sluitplaat 
Deur
Draagplaat
Spaanplaatschroef Ø 4 x 40
Afdeklijst
Deurbuffer
Afdichtdop
Grote deurbuffer
Inloopprofiel

Inbussleutel, nr 3 en 5
Schroefmachine
Potlood
Waterpas
Boormachine
Steenboor Ø6
Houten of rubberen hamer
Steeksleutel, slw. 13
Gipsplaat bit
Platbektang
Popnageltang
 

Onderdelen
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Hulpgereedschappen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. 

Onderdelen 

2.  Neem de onderdelen uit de verpakking. 
     Let op! Voorkom beschadigingen aan de profielen. 
     Leg beschermingsmateriaal onder de profielen bij 
     het samenstellen van het kozijn.

Hulpgereedschappen

1

2

4

3

5

6

7

10

14

11

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3b
3b

3b

3a

12

13

8

8

9

7
7

16

15

16

16
16

16

17

18
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Take the parts out of the packaging. 
Pay attention! 
Prevent damage to the profiles. 
Place protective material under the profiles when assembling the frame.

Tools

Tools

Parts

1. Niche closet
2. Run-through jambs
3. Parker head screws 

3a. pop rivets 
3b. round head parker screws

4. Dust sealing profiles
5. Upper sill
6. Aluminium rail
7. Sunken M6 bolts
8. Trolleys

9. Closing jamb
10. Lock plate
11. Door
12. Bearing plate
13. Chipboard screw Ø4 x 40
14. Cover frame
15. Door buffer
16. Sealing cap
17. Large door buffer
18. Entrance profile

1. Allen key, nr. 3 and 5
2. Screwing machine
3. Pencil
4. Level
5. Drill
6. Stone drill Ø6
7. Wooden or rubber hammer
8. Wrench, slw. 13
9. Plasterboard bit
10. Flat nose pliers
11. Pop rivet pliers

Parts



3. Plaats de niskast met de openzijde 
naar boven gericht op de vloer. En 
monteer de doorloopstijlen middels 
de kopparkers.

Let op! Zorg dat u bij het plaatsen van 
de bovenste kopparkers (bij het 
verstek), het gat kiest het dichtst bij 
de omgezette rand van het gelakte 
deel.

3.

4. Monteer de aluminium 
stofafdichtingsprofielen op de 
doorloopstijl. Gebruik hiervoor een 
houten of rubberen hamer.

Plaats de sleufgaten aan de 
achterzijde van het profiel over de 
kopparkers, zodanig dat het 
aluminium stofafdichtingsprofiel aan 
de niet-verstekkant uitsteekt.

Tik met de hamer het profiel 
gelijk aan de onderzijde van de 
doorloopstijl.

4.

1

2

3

5 LET OP: in geval van soft-close, 
enkelzijdig of dubbelzijdig:

Plaats de activator en de eindstopper 
in de rail en zet deze vast (5.1 & 5.2).

Schuif de soft-close in de rail. Let op, 
de veer / veren moeten gespannen 
zijn (5.3)

Bij dubbele soft-close: herhaal de 
stappen 5.1 t.e.m 5.3 met de tweede 
stopper en soft-close.

5

Monteren kozijn en afhangen  enkele schuifdeur

7

Tools

3. Place the niche closet with the 
open side upwards on the floor. 
Mount the run-through jambs using 
the parker head screws.

Pay attention! Make sure that when 
placing the upper parker head screws 
(by the mitre), you choose the hole 
closest to the turned over edge of the 
lacquered part.

4.  Mount the aluminium dust sealing 
profiles on the run-through jamb. Use 
a wooden or rubber hammer for this.

Place the slotted holes on the 
backside of the profile over the parker 
head screws, such that the aluminium 
dust sealing profile sticks out from the 
non-mitre side.

Using the hammer, tick the profile 
until it is even with the lower side of 
the run-through jamb.

5.  PAY ATTENTION: in case of soft-
close, single side or double sided:

Place the activator and the end 
stopper in the rail and fix it (5.1 and 
5.2).

Slide the soft-close into the rail. Pay 
attention, the spring/springs have to 
be tensioned (5.3)

With double soft-close: repeat steps 
5.1 until 5.3 with the second stopper 
and soft-close.

Mounting of frame and hanging of single door



6. Plaats de bovendorpel van het 
kozijn middels een draaiende 
beweging in een horizontale positie 
t.o.v. de niskast. 

Zorg ervoor dat de verstekken aan 
beide zijden van het profiel goed in 
elkaar grijpen! 

6.

7. Plaats de aluminium rail zodanig 
dat de voorgemonteerde messing 
bevestigingsnokken in de 
sleutelgaten van de niskast vallen en 
laat de rail op zijn plaats glijden.

Bevestig de aluminium rail middels de 
verzonken M6 bouten aan de 
bovendorpel van het kozijn.

7.

8. Monteer de aluminium 
stofafdichtingsprofielen op de sluitstijl.
Gebruik hiervoor een houten of 
rubberen hamer.

Plaats de sleufgaten aan de 
achterzijde van het profiel over de 
kopparkers, zodanig dat het 
aluminium stofafdichtingsprofiel aan 
de niet-verstekkant uitsteekt.

Tik met de hamer het profiel 
gelijk aan de onderzijden van de 
sluitstijl.

8.

8 

6.  Place the transom of the frame 
by means of a turning movement in 
a horizontal position in relation to the 
niche closet.

Make sure the miters on both sides of 
the profile fit well into each other!

7.  Place the aluminium rail in such 
a way that the pre-assembled brass 
fasteners fit into the keyholes of the 
niche closet and allow the rail to slide 
in place.

Connect the aluminium rail by means 
of the sunken M6 bolts to the frame’s 
transom.

8.  Mount the aluminium dust sealing 
profiles on the closing jamb. Use a 
wooden or rubber hammer for this.

Place the slotted holes on the 
backside of the profile over the parker 
head screws, such that the aluminium 
dust sealing profile sticks out from the 
non-mitre side.

Using the hammer, tick the profile until 
it is even with the lower side of the 
closing jamb.



9. Controleer vooraf de vloer met 
een lange waterpas op haaksheid en 
vlakheid. Met deze informatie kunt u 
rekening houden bij de plaatsing van 
het element.

Trek twee evenwijdige lijnen op de 
vloer in de sparing 
(afstand = muurdikte).

Plaats het half afgemonteerde 
element in de sparing en zorg dat de 
open zijde van de bovendorpel 
muuromvattend is.

9.

10. Plaats de sluitstijl middels een 
draaiende beweging om de muur 
zodat de verstekken op de juiste 
wijze in elkaar grijpen.

10.

11. Stel het element waterpas

a) Stel de sluitstijl waterpas
b) Stel de totale bovendorpel inclusief 
het kastdeel waterpas, vul daar waar 
nodig uit.
c) Fixeer de sluitstijl met spaan-
plaatschroeven/pluggen. Schroeven 
en pluggen worden niet meegeleverd 
door Theuma.
d) Stel de doorloopstijlen evenwijdig 
aan de sluitstijl en controleer of maat 
A1 = A2

Montagetip: Draai de schroeven 
deels in de wand, zodat u de sluitstijl 
kunt stellen en eventueel uitvullen. 
Draai de schroeven na het waterpas 
stellen geheel vast.

11.

9

9. Check the floor beforehand using a 
long level for angularity and flatness. 
You can take this information into 
account during the placement of the 
element.

Draw two parallel lines on the floor in 
the opening. 

(distance = wall thickness).

Place the half-mounted element in 
the opening and make sure that the 
open side of the transom is wall-
comprehensive.

10. Place the closing jamb with a 
turning motion around the wall such 
that the miters grip correctly into each 
other.

11.

a. Put the closing jamb level

b. Put the complete transom level, 
including the closet part, and 
where necessary fill up.

c. Fix the closing jamb using 
chipboard screws/plugs. Screws 
and plugs are not provided by 
Theuma.

d. Place the run-through jambs 
parallel to the closing jamb and 
check if dimension A1=A2

Mounting tip: turn the screws partially 
into the wall, such that you can place 
the closing jamb and possibly fill out. 
After levelling, tighten the screws.



12A. Bevestig de grondregel van de 
niskast. LET OP, de grondregel moet 
evenwijdig aan de twee lijnen liggen 
en exact in het midden.
Bij steenachtige vloeren een gat 
van 6 mm. boren, slagpluggen rond 
6 x 40 aanbrengen. Schroeven en 
pluggen worden niet door Theuma 
geleverd.

Als de vloer niet waterpas is moet 
u onder de grondregel uitvulling 
voorzien.

12B. Monteer de onderste 
verstevigingsprofielen in de niskast. 
Plaats de gaten in de profielen om 
de haakjes van de doorloopstijlen het 
eindprofiel. Tik de profielen aan met 
een hamer. Begin aan de kant van de 
doorloopstijlen.

12. 

12B. 

12A. 

12A. 

13. Bevestig het eindprofiel van de 
niskast aan de muur en vul de ruimte 
tussen eindstijl en muur uit met 
multiplex. 

Gebruik spaanplaatschroeven voor 
de bevestiging van het eindprofiel.

Monteer bij de onderste twee 
schroeven het inloopprofiel.

Bij de SIWU 1:
Breng boven het kozijn latten 
(25x75/100) aan voor het bevestigen 
van het plaatmateriaal. Schroeven, 
pluggen en latten worden niet door 
Theuma geleverd.

13.

14. LET OP: indien geen soft-close:
Plaats de rolwagens en, indien fixatie 
van de deur gewenst is, de eindstop-
per in de rail. 

De rolwagens en eindstopper worden 
later afgesteld en gefixeerd.

14.
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12. Install the ground ruler of the niche 
closet. PAY ATTENTION, the ground 
ruler should be parallel with the two 
lines and exactly in the middle.

With stone-like floors, drill a 6 mm 
hole, fix nail plugs 6 x 40. Screws and 
plugs are not provided by Theuma.

If the floor is not level, filler should be 
foreseen under the ground ruler.

12B. Mount the lower reinforcement 
profiles in the niche closet. Place 
the holes into the profiles around the 
hooks of the run-through jambs and 
the end profile. Tap the profiles with a 
hammer. Start on the side of the run-
through jambs.

13. Connect the end profile of the 
niche closet to the wall and fill the 
space between closing jamb and wall 
with multiplex.

Use chipboard screws to connect the 
end profile.

Mount the entrance profile with the 
two lower screws.

For the SIWU 1:

Above the frame, attach slats 
(25x75/100) for connecting the plate 
material. Screws, plugs and slats are 
not provided by Theuma.

14. PAY ATTENTION: if not soft-
close, place the trolleys, and if fixation 
of the door is desired, place the end 
stopper in the rail.

The trolleys and end stopper will be 
adapted and fastened later.



± 10 mm

± 7 mm

200

15. 

LET OP: indien geen soft-close:

Schroef de draagplaten op de boven-
zijde van de deur.

Let op! 
Voorzijde deur - hart draagplaat = 
200mm.
Achterzijde deur - hart draagplaat = 
100mm.

15.

± 10 mm

± 7 mm

200

2x

LET OP: in geval van soft-close:

Bepaal maat T aan de hand van de 
tabel. 

Schroef de draagplaten op de 
bovenzijde van de deur.

± 10 mm

± 7 mm

200Uitvoering T (mm) Deurbreedte

Enkele 
soft-close

kort 414 574-900

lang 740 900-1290

Dubbele 
soft-close

kort 624 784-1290

lang 1130 1290-1700
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15. PAY ATTENTION: if not soft-
close,

screw the bearing plates on the upper 
side of the door.

Pay attention!

Front side door - heart bearing plate 
= 200 mm.

Backside door - heart bearing plate = 
100 mm.

PAY ATTENTION: if soft-close,

Determine dimension T using the 
table. 

screw the bearing plates on the upper 
side of the door.

Version T (mm) Door width

Single 
soft-close

kort 414 574-900

lang 740 900-1290

Double 
soft-close

kort 624 784-1290

lang 1130 1290-1700



16. Hang de deur met de 
draagplaten aan de rolwagens. 
Eerst de achterzijde, vervolgens 
de voorzijde.

16. 

17. Stel de deur als volgt af:

Hoogte afstelling: de bout aan de 
rolwagens is voor de hoogte-instelling 
en het evenwijdig stellen van de 
slotzijde van de deur met sluitstijl.
Stel de ruimte ‘onderkant deur - vloer’ 
op ca. 20 mm. Verstelling met ± 5 mm 
is mogelijk.

Verschuif de deur zo, dat de ruimte 
tussen de doorloopstijlen en de deur 
aan beide kanten gelijk is.
 
Na afstelling, de moer vast draaien.

17.

18.
18. Druk de deurbuffers in de gaten 
van de sluitstijl 

Stel de eindstoppers af en borg deze.

Monteer en stel de sluitplaat af met 
behulp van de verzonken 
kopschroeven.
          
Let op! Zorg ervoor dat de deur in 
gesloten stand spelingsvrij is.

12 

16. Hang the door with the bearing 
plates on the trolleys. First the 
backside, then the front.

17. Adjust the door as follows:

Height adjustment: the bolt on the 
trolleys is for height adjustment and 
for placing the closing side of the door 
parallel with the closing jamb. Adjust 
the space between bottom of the door 
and floor to approximately 20 mm. 
Adjustment with ± 5 mm is possible.

Slide the door such that the space 
between the run-through jambs and 
the door is equal on both sides.

After adjustment, tighten the nut.

18. Push the door buffers in the holes 
of the closing jamb.

Adjust the end stoppers and secure 
these.

Mount and adjust the closing plate 
using the sunken head screws.

Pay attention! Make sure the door has 
no play when it is closed.



19. 
19. Bevestig de bolkopparkers in de 
bovendorpel. Laat deze ongeveer 
5mm uitsteken.

Schuif de afdeklijsten over de 
uitstekende bolkopparkers. 

Druk de lijsten aan en draai de 
parkers vast.

Breng de afdichtdoppen aan.

20. Het kastgedeelte is nu gereed om 
afgewerkt te worden met 12,5 mm 
gipskartonplaat o.g. 

Let op! Bij natte ruimtes de juiste 
(watervaste) materialen toepassen.

Verwijder de schuine kopse kant van 
de gipsplaat. Dit zorgt voor extra 
stijfheid van de wand.

Schuif het paneel ca. 30mm in de 
doorloopstijl.

Schroef de plaat in het gearceerde 
gedeelte vast (zie afbeelding 19) 
met de meegeleverde gipsplaat-
schroeven. Let op, gebruik hiervoor 
een gipsplaatbitje.

Breng tevens een paneel aan boven 
de deuropening, Sluit eveneens de 
andere zijde van het kozijn af met 
12,5 mm gipskartonplaat.

U kunt de dikte van de muur 
vergroten door een tweede of derde 
laag gipsplaten te monteren. Zorg 
ervoor dat de naden van de 
verschillende lagen elkaar 
overlappen.

20.
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18. Attach the round head parker 
screws in the transom. Let these stick 
out by approximately 5 mm.

Slide the covering jambs over the 
extending round head parker screws. 

Press the jambs and tighten the 
parker screws.

Attach the sealing caps.

19.  The closet part is now ready to be 
finished with 12,5 mm plasterboard

Pay attention! In wet spaces, apply 

the correct (waterproof) materials.

Remove the slanting end of the 
plasterboard. This ensures extra 
stiffness of the wall.

Slide the panel approx. 30 mm into 
the run-through jamb.

Screw the plate tight in the shaded 
portion (see figure 19) using the 
provided plasterboard screws. Pay 
attention, use a plasterboard bit for 
this.

Also attach a panel above the door 
opening. Also adjust the other side of 
the frame with 12,5 mm plasterboard.

You can increase the wall thickness 
by mounting a second or a third 
plasterboard. Make sure the seams of 
the different layers overlap.

D
oo

r w
id

th

Wall thickness 100 Wall thickness 125

Wall thickness

A
lte

rn
at

in
g 

jo
in

ts



5. Leg de gelaste niskast met de 
gemonteerde doorloopstijlen op de 
vloer. Let op: voorkom 
beschadigingen aan de profielen. Leg  
beschermingsmateriaal onder de 
profielen bij het samenstellen van het 
kozijn.

A. Monteer de bovendorpel door de 
lippen in de contra’s te steken onder 
een kleine hoek.

B. Zorg dat de tanden goed in elkaar 
haken door de bovendorpel in rechte 
lijn met de de bovendorpel van de 
kast te draaien. Zorg dat de zijvlak-
ken gelijk liggen.

5.

Monteren kozijn en afhangen  dubbele schuifdeur

5A. 5B.

3. Plaats de niskast met de openzijde 
naar boven gericht op de vloer. En 
monteer de doorloopstijlen middels 
de kopparkers.

Let op! Zorg dat u bij het plaatsen van 
de bovenste kopparkers (bij het 
verstek), het gat kiest het dichtst bij 
de omgezette rand van het gelakte 
deel.

3.

4. Monteer de aluminium 
stofafdichtingsprofielen op de 
doorloopstijl. Gebruik hiervoor een 
houten of rubberen hamer.

Plaats de sleufgaten aan de 
achterzijde van het profiel over de 
kopparkers, zodanig dat het 
aluminium stofafdichtingsprofiel aan 
de niet-verstekkant uitsteekt.

Tik met de hamer het profiel 
gelijk aan de onderzijde van de 
doorloopstijl.

4.
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Mounting of frame and hanging of double sliding door
3. Place the niche closet with the open 
side upwards on the floor. Mount the 
run-through jambs using the parker 
head screws.

Pay attention! Make sure that when 
placing the upper parker head screws 
(by the mitre), you choose the hole 
closest to the turned over edge of the 
lacquered part.

4. Mount the aluminium dust sealing 
profiles on the run-through jamb. Use a 
wooden or rubber hammer for this.

Place the slotted holes on the backside 
of the profile over the parker head 
screws, such that the aluminium dust 
sealing profile sticks out from the non-
mitre side.

Using the hammer, tick the profile until 
it is even with the lower side of the run-
through jamb.

5. Place the welded niche closet with 
the mounted run-through jambs on the 
floor. Pay attention: prevent damage 
to the profiles. Place protective material 
under the profiles when assembling the 
frame.

A. Mount the transom by putting the 
lips into the contras under a small 
angle.

B. Make sure the teeth hook well into 
each other by turning the transom in a 
straight line with the closet’s transom. 
Make sure the side surfaces are equal.



7. Leg de tweede niskast in positie ten 
opzichte van de bovendorpel.

Neem de onderste doorloopstijl en 
monteer deze door de lip in de contra 
te steken onder een kleine hoek.

Zorg dat de tanden van de verstek-
platen goed in elkaar haken door 
de doorloopstijl naar de niskast te 
bewegen.

Monteer de doorloopstijl met de 
kopparkers.

Neem de bovenste doorloopstijl en 
monteer deze op dezelfde wijze als de 
onderste doorloopstijl.

Zorg dat de zijvlakken gelijk liggen.

Plaats de verbindingsbeugel en 
bevestig deze met de verzonken 
schroef.

Twist de lippen.

Plaats nu de aluminium rail, zoals 
hierboven omschreven.

7.

6. Plaats de aluminium rail zodanig 
dat de voorgemonteerde messing 
bevestigingsnokken in de 
sleutelgaten van de niskast vallen en 
laat de rail op zijn plaats glijden.

Bevestig de aluminium rail middels de 
verzonken M6 bouten aan de 
bovendorpel van het kozijn.

6.

5C. 5D.
5. 

C. Plaats de verbindingsbeugel en 
bevestig deze met de verzonken 
schroef.

D. Twist de lippen naar binnen.
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5.

C. Place the connection bracket and fix 
it with the sunken screw.

D. Twist the lips inside.

6. Place the aluminium rail in such 
a way that the pre-assembled brass 
fasteners fit into the keyholes of the 
niche closet and allow the rail to slide 
in place.

Connect the aluminium rail by means 
of the sunken M6 bolts to the frame’s 
transom.

7. Place the second niche closet in 
position with regard to the transom.

Take the lower run-through jamb and 
mount it by putting the lip into the 
contra under a small angle.

Make sure the teeth of the miter plates 
hook well into each other by 

moving the run-through jamb towards 
the niche closet.

Mount the run-through jamb using the 
parker head screws.

Take the upper run-through jamb and 
mount it in the same way as the lower 
run-through jamb.

Make sure the side surfaces are equal.

Place the connection bracket and fix it 
with the sunken screw.

Twist the lips.

Place the aluminium rail as described 
above.



8. Monteer de aluminium 
stofafdichtingsprofielen op de 
doorloopstijl. Gebruik hiervoor een 
houten of rubberen hamer.

Plaats de sleufgaten aan de 
achterzijde van het profiel over de 
kopparkers, zodanig dat het 
aluminium stofafdichtingsprofiel aan 
de niet-verstekkant uitsteekt.

Tik met de hamer het profiel 
gelijk aan de onderzijde van de 
doorloopstijl.

8.

12.

8. Controleer vooraf de vloer met 
een lange waterpas op haaksheid en 
vlakheid. Met deze informatie kunt u 
rekening houden bij de plaatsing van 
het element.

Trek twee evenwijdige lijnen op de 
vloer in de sparing 
(afstand = muurdikte).

9. Plaats het element in de sparing.

10. Stel het element waterpas, zoals 
omschreven bij stap 11 op pagina 9.

8.

11. Bevestig de grondregel van de 
niskast. LET OP, de grondregel moet 
evenwijdig aan de twee lijnen liggen 
en exact in het midden.

Bij steenachtige vloeren een gat 
van 6 mm. boren, slagpluggen rond 
6 x 40 aanbrengen Schroeven en 
pluggen worden niet door Theuma 
geleverd.

Als de vloer niet waterpas is moet 
u onder de grondregel uitvulling 
voorzien.

11.

12. Monteer de verstevigingsprofielen  
in de niskasten. 

Plaats de gaten in de verstevigings-
profielen om de haakjes van de 
doorloopstijlen en de sluitstijl. Tik de 
verstevigingsprofielen aan met een 
hamer. Let op!! Begin aan de kant 
van de doorloopstijlen.

Voer vervolgens stap 13 t/m 20 uit 
zoals omschreven bij de enkele 
schuifdeur.
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8. Mount the aluminium dust sealing 
profiles on the run-through jamb. Use a 
wooden or rubber hammer for this.

Place the slotted holes on the backside 
of the profile over the parker head 
screws, such that the aluminium dust 
sealing profile sticks out from the non-
mitre side.

Using the hammer, tick the profile until 
it is even with the lower side of the run-
through jamb.

8. Check the floor beforehand using a 
long level for angularity and flatness. 
You can take this information into 
account during the placement of the 
element.

Draw two parallel lines on the floor in 
the opening. (distance = wall thickness).

9. Place the element in the opening.

10. Put the element level, as described 
in step 11 on page 9.

11. Install the ground ruler of the niche 
closet. PAY ATTENTION, the ground 
ruler should be parallel with the two 
lines and exactly in the middle.

With stone-like floors, drill a 6 mm hole, 
fix nail plugs 6 x 40. Screws and plugs 
are not provided by Theuma.

If the floor is not level, filler should be 
foreseen under the ground ruler.

12. Mount the reinforcement profiles in 
the niche closets.

Place the holes into the reinforcement 
profiles around the hooks of the run-
through jambs and the closing profile. 
Tap the reinforcement profiles with a 
hammer. Pay attention! Start on the side 
of the run-through jambs.

Then execute steps 13 until 20 as 
described for the single sliding door.
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