
Schuifdeuren kunnen op allerlei plaatsen in huis worden toegepast. Denk aan 
een kastenwand in slaapkamer of berging. Of maak optimaal gebruik van de 
ruimte onder een schuindak.  

SPURLUX® levert een een soepel en geruisloos lopend schuifdeurrailsysteem 
voor deuren met een maximaal gewicht van 20, 40 of 75 kilo per deur. 
De aluminium rail is heel makkelijk op maat te maken en er is ook een 
onderdelenset voor plaatsing onder een schuine wand of dak.  
Lees de details op de andere zijde van dit leaflet.. 
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Dit systeem heeft een draagvermogen van maximaal 75kg per 
deur. De rail is leverbaar op een lengte van 5m.  

De onderdelenset bestaat uit 2 
bevestigingsplaten, 3 railsteunen, 
boutjes, 2 rollers, schroeven, 2 ondergeleiders en 2 
deurstoppers. Ook voor dit systeem geldt dat onderstaande 
optionele artikelen kunnen worden toegepast. 

Dit systeem heeft een 
draagvermogen van maximaal 40kg 
per deur. De rail is leverbaar op een 
lengte van 5m.  
De onderdelenset bestaat uit 2 
bevestigingsplaten, 3 railsteunen, boutjes, 2 rollers, schroeven, 
2 ondergeleiders en 2 deurstoppers. Onderstaande optionele 
artikelen kunnen worden gecombineerd met dit systeem. 

Type S20: draagvermogen maximaal 20 kilo per deur
Dit systeem heeft een draagvermogen van maximaal 20kg per 
deur. De rail is leverbaar op een lengte van 5m.  
De onderdelenset bestaat uit 2 rollers, schroeven, 2 ondergeleiders 
en 2 deurstoppers. Indien gewenst, kunnen onderstaande 
optionele artikelen worden toegepast. 
 
Y04899 SPURLUX® schuifdeurrail S20 brute 5m 
Y05639 SPURLUX® onderdelenset S20 
 
◄rail S12 bevestigd met onderdelenset voor  
schuin dak

Type S40: draagvermogen maximaal 40 kilo per deur

Schuifdeuren onder een schuin dak? Rail verlengen?

Steunen voor toepassing van 
schuifdeuren tegen schuine 
wanden of daken.

Verbindingsstuk; om 2 
raillengtes te koppelen. 
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Type S75: draagvermogen maximaal 75 kilo per deur

SPURLUX® is een huismerk van Schadébo Den Bosch BV, al sinds 1963 een betrouwbare leverancier 
van kwaliteitsproducten in doe-het-zelvend Nederland.
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