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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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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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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.

bb

bb bb

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
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te

deurbreedte sparingsbreedte

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

 
 

3772
3972
4372
4772

deurbreedte x 4 - 148

3

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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10  

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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3.

4.

1

2

3

5

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.

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.

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.

Monteren kozijn en afhangen  enkele schuifdeur
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6.

7.

8.

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! 

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.

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.
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9.

10.

11.

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.

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

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.
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12. 

12B. 

12A. 

12A. 

13.

14.

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.

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.

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.
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± 10 mm

± 7 mm

200

15.

± 10 mm

± 7 mm

200

2x

± 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.

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.

Uitvoering 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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16. 

17.

18.

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

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.

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.
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19. 

20.
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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.
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5.

5A. 5B.

3.

4.

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.

Monteren kozijn en afhangen  dubbele schuifdeur
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.

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.



7.

6.

5C. 5D.
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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.

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.

5. 

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

D. Twist de lippen naar binnen.
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8.

12.

8.

11.

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. 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.

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.

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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