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Schuifdeurkommen

Romeo OTL

Schuifdeurkom

Recta OCS

Schuifdeurkom

Romeo GMM

Schuifdeurkom

Noxia OCS

Schuifdeurkom

Quadra ONS

Recta ONT

Schuifdeurkom

Romeo OBR

Schuifdeurkom

Recta ZWA

Schuifdeurkom

Quadra OCS

Schuifdeurkom

Tucana RVS

Noxia ONT

Schuifdeurkom

Noxia ZWA

Erta RVS

Brent ZWA

Schuifdeurkom

Tonda OCS

Schuifdeurkom

Schuifdeurkom

Romeo OC

Schuifdeurkom

Schuifdeurkom

Tonda OC

Schuifdeurkom

Schuifdeurkom

Romeo CS

Schuifdeurkom

Schuifdeurkom

Terra RVS

Schuifdeurkom
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Knoppen, deurstoppers en meubelknoppen

Musca RVS vaste knop

Mensa OTL vaste Knop

Lepus RVS Knopkruk

t.b.v. vaste knop/kruk combinatie

Retro AF

Retro OSR

Deurstopper

Retro INOX

Deurstopper

Petra AF

Meubelknop

t.b.v. vaste knop/kruk combinatie

Deurstopper

Petra OSR

Meubelknop

Petra INOX
Meubelknop

Orion RVS

Deurstopper

Skantrae
Hang- en sluitwerk
Echo schuifsysteem
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Schuifdeuren

Een schuifdeur kennen we natuurlijk van de karakteristieke kamer-en-suite. Maar een schuifdeur heeft

naast deze sfeervolle uitstraling ook een belangrijk praktisch voordeel. U hoeft immers geen rekening meer
te houden met de uitzwaai van de deur, wat vooral in kleine ruimtes een uitkomst kan zijn voor de inrichting.

Skantrae biedt diverse systemen voor schuifdeuren. De schuifdeursystemen zijn te gebruiken met bijna

alle deuren uit ons assortiment. U maakt het écht af met specifiek deurbeslag zoals een deurduwer of

een schuifdeurkom. Vanaf pagina 116 vindt u alle varianten. Om de bestaande slotgaten te dichten, heeft
Skantrae een speciale lockblockset ontwikkeld.

Alfa schuifsysteem

Dit systeem is ruimtebesparend. En kan fraai

worden weggewerkt met een speciaal klikkapsysteem. Zeer goed toepasbaar bij een

kamer-en-suite indeling. Het systeem is

geschikt voor zowel onderbouw als voor-dewand montage. Eén set is geschikt voor een

enkele deur en heeft een lengte van 2 meter.
Wilt u dubbele deuren toepassen, dan bestelt
u twee sets.

Alfa schuifsysteem
gelijksluitende set

Eenvoudig te installeren systeem dat ervoor

Als u de constructie wilt verbergen, kunt u gebruik maken van het
bijpassende klikkapsysteem.

zorgt dat in een opstelling met 2 schuifdeuren,

Alfa schuifsysteem klikkap

systemen.

beide deuren tegelijk sluiten of open gaan. Te

gebruiken in combinatie met 2 Alfa schuif-

Speciale aluminium klikkap waarmee het Alfa schuifsysteem netjes wordt weggewerkt. Het
klikkapsysteem wordt geleverd inclusief zijkap en is leverbaar in een versie voor wand- én

ondermontage in de afmetingen 22 x 64 x 2000mm of 22 x 64x 4000mm.

Klikkapsysteem onderbouw

Klikkapsysteem wandmontage

Detail AGS100 Gelijksluitende set voor dubbele
schuifdeuren t.b.v. Alfa schuifsysteem.

Voor meer informatie over de technische details en de montage verwijzen wij u naar www.skantrae.com/service.
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Bravo schuifsysteem

Dit mat zwarte schuifsysteem heeft een unieke uitstraling en is

goed te combineren met bijvoorbeeld Skantrae Cottage deuren.
De rail van dit schuifsysteem is 2 meter lang, wat geschikt is voor

een enkele deur.

Bekijk de sfeerfilm van schuifsysteem Bravo.
Scan de afgebeelde QR code of ga naar:
www.skantrae.com/cottage_schuif_sfeer
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Delta schuifsysteem

Dit is een design schuifsysteem dat gezien mag worden en wordt

bijvoorbeeld toegepast bij een scheiding tussen woon- en werk-

ruimte. Het systeem is leverbaar voor een enkele deur. Wilt u

dubbele deuren toepassen, dan bestelt u twee sets en het speciale

Echo schuifsysteem

Bravo schuifsysteem

Schuifsysteem voor een enkele deur met een stoere /robuuste
uitstraling. Het systeem is geschikt voor een voor-de-wand

montage. Wilt u dubbele deuren toepassen, dan bestelt u twee sets.

koppelstukje.

Delta schuifsysteem is in een lengte van 2 meter verkrijgbaar.

Foxtrot schuifsysteem

Dit is een design schuifsysteem dat gezien mag worden en wordt

bijvoorbeeld toegepast bij een scheiding tussen woon- en werk-

ruimte. Het systeem is leverbaar voor een enkele deur. Wilt u

dubbele deuren toepassen, dan bestelt u twee sets.

Oscar schuifsysteem

Dit systeem is ruimtebesparend en wordt vaak toegepast bij een
kamer-en-suite indeling. Het systeem is geschikt voor zowel

onderbouw als voor-de-wand montage. Een ideaal instapmodel
voor de klusser die het systeem zelf wil wegwerken.
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Scharnieren en sloten

Paumelle scharnier CSA

Paumelle scharnier vaas CSA

Paumelle scharnier RVS

Paumelle scharnier OSR

Paumelle scharnier vaas OSR

Paumelle scharnier RVS

Paumelle scharnier GMM

Paumelle scharnier vaas GMM

Paumelle scharnier mat ZWA

Paumelle scharnier CRO

Paumelle scharnier vaas CRO

76 x 76 mm links/rechts

76 x 76 mm links/rechts

76 x 76 mm links/rechts

76 x 76 mm links/rechts

76 x 76 mm links/rechts

76 x 76 mm links/rechts

76 x 76 mm links/rechts

80 x 80 mm links/rechts

76 x 76 mm links/rechts

80 x 80 mm links/rechts

76 x 76 mm links/rechts

Let op! Bij bestelling van scharnieren altijd de draairichting doorgeven.

Paumelle scharnier vaas RVS
76 x 76 mm links/rechts
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Kubica K7000

Kubica K5080

T.b.v. 201,5 en 211,5 deuren

T.b.v. 231,5 deuren

Magneetslot Chroom CRO

Magneetslot aluminium ALU

De Kubica K7000 en K5080 blinde scharnieren geven
een minimalistische uitstraling. Toepasbaar voor
kozijnsponningen t/m 45 mm.

Reinigt en beschermt RVS producten,
zoals deurbeslag en briefplaten, in één
handeling. Het product bevat geen
schuurmiddel waardoor krasvorming
wordt voorkomen.
Verwijder eerst eventuele vliegroest
met bijvoorbeeld een 3M Superfine
schuurpad. Spray de SkanPolish
op het oppervlak en laat dit enkele
minuten inwerken. Poets het oppervlak
vervolgens schoon en droog met de
bijgeleverde microvezel doek.

Universele boormal RVS
RVS boormal voor het

eenvoudig en snel monteren

van deurkrukken. Met deze mal

boort u de door-en-door gaten in
slechts enkele seconden.

SkanPolish

Geschikt voor doornmaat

45 t/m 65 mm (verstelbaar).

Skantrae
Dubbele deursituatie
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DUBBELE DEURSITUATIE
Alle Skantrae binnendeuren zijn toe te passen

in een dubbele deursituatie. Met onderstaande
producten maakt u het helemaal af.

Tongnaald

Voor een optimale, tochtvrije afdekking

tussen twee binnendeuren zijn ook sets voorbehandelde, wit grenen tongnaalden beschik-

baar. Deze zijn ook geschikt voor deuren van
231,5 cm hoog.

Tongnaald set voor stompe deuren

Tongnaald voor opdekdeuren
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Aanslaglatten

Voor vrijwel alle deurenseries levert Skantrae sets met mooie, voorbehandelde, witte aanslaglatten. Ook geschikt voor deuren met een
hoogte van 231,5 cm hoog.

Aanslaglat voor Prestige

Aanslaglat voor Original

Aanslaglat voor dubbele schuifdeur
Prestige / Original

Aanslaglat voor dubbele schuifdeur
Accent / Essence / Cube / Nano

Aanslaglat voor
Accent / Essence / Cube / Nano

Aanslaglat (set) voor dubbele draaideur
SlimSeries®

Aanslaglat (per stuk) voor schuifdeur
SlimSeries®

Tochtvaldorpel

Bespaar op energiekosten en voorkom tocht
onder de deuren met de automatische tocht-

valdorpel Planet. Zowel geschikt voor opdek- als

stompe deuren. Niet geschikt voor woningen
met balansventilatiesystemen.

Tip: deze tochtvaldorpel kunt u direct in de deur
laten monteren tegen geringe meerpijs.

Tochtvaldorpel geopende deur

Tochtvaldorpel gesloten deur

Lockblock

Alle Skantrae deuren (behalve SlimSeries) zijn

voorzien van slotgatboring o.b.v. de Nemef
1200/1300 sloten. Indien u het slotgat niet

wenst (bijvoorbeeld in het geval van dubbele
deuren of oude kozijnen met andere sluit-

plaathoogtes), is er een los grenen lockblock

met aparte wit voorbehandelde grenen voorplaat leverbaar waarmee u de bestaande boring

kunt dichtmaken. Gebruikt u hiervoor een
kwalitatief goede houtlijm.
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Technische informatie

Om een ander interieur te creëren en Skantrae deuren perfect
tot hun recht te laten komen, is het van belang dat u de juiste
beslissing(en) neemt voor en tijdens uw aankoop. Wij willen u
daarbij een handje helpen met praktische informatie over binnendeuren.

BORINGEN
Alle Skantrae deuren (behalve SlimSeries) worden voorzien van
slotgaten op basis van Nemef 1200/1300 inclusief voorplaatfrezingen. De gebruikte afmetingen zijn:

Houdt u rekening met een aantal vuistregels:
-	Het beste resultaat wordt verkregen als onze producten door
mensen met vakkennis geplaatst worden.
-	
Skantrae levert haar producten via een geselecteerd dealernetwerk. Zij beschikt over een eigen plaatsingsservice of
over een adressenbestand van gespecialiseerde aannemers of
klusbedrijven, die u alle zorg van het plaatsen uit handen kunnen nemen. Informeer bij een dealer bij u in de buurt naar de
mogelijkheden.
- Dealeradressen vindt u op onze website, www.skantrae.com.

Slotkast
Voorplaat

Hoogte		
130 mm		
174 mm		

Breedte
18 mm		
20 mm		

Diepte
85 mm
3 mm

Hart krukgat op 1050 mm uit de onderkant van de deur, deze wordt
niet geboord.
PAUMELLEBORINGEN T.B.V. OPDEKDEUREN

Denkt u, vóórdat u bij één van onze dealers naar binnen stapt,
aan het volgende:
- Wil ik een glasdeur of een paneeldeur?
- Welk glas zou ik eventueel daarbij willen hebben?
- Welk beslag zou daar het beste bij passen?
- Welke architraaf past bij de deur?
- Is het hang- en sluitwerk (sloten en scharnieren)
aan vervanging toe?
- Welke kleuren zullen mijn nieuwe deuren gaan krijgen?
- Ga ik het zelf doen of ga ik het uitbesteden?
OPMETEN
Meet de maat van uw kozijnen of oude deuren nauwkeurig op.
Meet bij de stompe deuren de netto
breedte- en hoogtemaat. Bij opdekdeuren meet u de breedte
ZONDER de opdekrand en de hoogte
INCLUSIEF de opdekrand.
STOMP EN OPDEK
Is de deur stomp of opdek? (zie onderstaande tekening). De
opdekrand kan zowel met een rechte (90°) rand als met een
schuine rand uitgevoerd zijn.

DRAAIRICHTING
Bepaal de draairichting van uw deuren aan de hand van de onderstaande tekening:
- Ga voor de deur staan, zodat de deur naar u toe draait.
-	
De plaats van de scharnieren geeft de draairichting aan:
links -> linksdraaiend, rechts -> rechtsdraaiend.
Links

Scharnier/paumelle

Rechts

Scharnier/paumelle

GLAS PLAATSEN
Glas plaatsen in een binnendeur is secuur werk. Het moet zorgvuldig gebeuren om een zo mooi mogelijk resultaat te verkrijgen.
U kunt dit zelf doen, maar er ook voor kiezen om het glas te
laten plaatsen door Skantrae. We hanteren hiervoor zeer gunstige
prijzen. Bekijk hiervoor onze prijslijst.

Pas en arm schaven, stompe deuren
Als u uw nieuwe deur gaat afhangen, is het wenselijk dat de deur
aan de volgende spelingen (draainaden) voldoet:
- aan de hangzijde een speling van 2 mm.
- aan de sluitzijde een speling van 3 tot 4 mm.
- aan de bovenzijde een speling van 2 mm.
- aan de onderzijde een speling van 3 mm.
Mocht uw deur niet aan de hiervoor genoemde spelingen voldoen, dan kunt u uw deur pas en arm schaven. Dit is alléén
mogelijk bij stompe deuren! Voor het schaven kunt u het beste
een rijschaaf of een elektrische schaaf gebruiken.
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Inkorten binnendeuren
Om een deur goed passend te maken is het soms nodig om de deur te versmallen of in te korten. In de tabel
hieronder ziet u een overzicht van de maximale inkortingen die nog binnen de garantievoorwaarden vallen.
Stijl sluitzijde mm
10
10
10
10
10
1
5

Stijl hangzijde mm
10
10
10
10
10
5
5

Bovendorpel mm
10
10
10
10
10
5
5

Onderdorpel mm
60
10
10
60
20
5
5

Maximaal toegestane
inkortingen

SKS series
SKB
SKL
Essence
Ready
SlimSeries (draaideuren)
SlimSeries (schuifdeuren)

Maximaal toegestane
afwijkingen

De maximale toegelaten afwijkingen ten opzichte van de algemene en de plaatselijke vlakheid
(normaal, na droog en vochtig klimaat) bedragen:
Tolerantieklasse
2

Torsie mm
8

Hoogtekromming mm
8

Garantievoorwaarden
en behandelingsinstructies

Onze garantievoorwaarden worden bij iedere deur geleverd, zijn
te vinden op ww.skantrae.com en zijn op aanvraag verkrijgbaar.

CONTROLE
Let op: controleer uw deur voordat u deze gaat behandelen.
Indien een deur geheel of gedeeltelijk is bewerkt, dan heeft u de
deur geaccepteerd en kunnen klachten over zichtbare gebreken
niet meer in behandeling worden genomen.
Warm-koud situaties
In belangrijke mate wordt kromtrekgedrag van deuren veroorzaakt door spanningen die te maken hebben met verschillen
en veranderingen in temperatuur en vochthuishouding. Wees
daarom uiterst voorzichtig met deuren die tussen twee ruimtes
hangen waar grote verschillen in temperatuur (kunnen) ontstaan (zoals tussen berging/garage en keuken). Zorg voor een zo
gelijkmatig mogelijke afstemming van de temperatuur in beide
ruimtes.
Schilderadvies
Skantrae binnendeuren worden geleverd met een witte primer.
M.u.v. af fabriek afgelakte deuren. Ze zijn geschikt om af te
lakken met zowel alkyd (oplosmiddel houdend) als acryl (watergedragen) lakken. Onze deuren dienen binnen acht dagen na
levering volledig, aan alle zes de zijden en in alle boringen en
inkrozingen afgewerkt te zijn.
Behandeling gegronde deuren
-	
De fabrieksmatig aangebrachte grondlaag controleren op
hechting en beschadigingen.
-	Eventuele beschadigingen en/of schaafkanten, alsmede onbehandeld houtwerk behandelen met grondlak, bijvoorbeeld
grondlak van Wijzonol, Sigma (of gelijkwaardig) overeenkomstig met de aangebrachte grondlaagdikte en kleur. De bewerkte kanten en de verbindingsnaden van de panelen, de stijlen en
dorpels dienen voor de zekerheid nog één keer gegrond te worden. Dit zorgt voor een verbeterde levensduur bij deuren die in
vochtige omgevingen worden afgehangen. Het gronden dient
met de kwast te gebeuren. De grondlak dient vol aangebracht
te worden. De natte laagdikte moet 100 micrometer bedragen
en de droge laagdikte 35 micrometer.
-	De deur goed reinigen en ontvetten. Vuil, stof en vet zijn de
belangrijkste oorzaken van onthechting van lak.
-	Gebruik voor de reiniging Universol van Sikkens (of gelijkwaardig). Dit is een milieuvriendelijke ontvetter met alle goede
eigenschappen van ammonia. Het is niet schuimend, niet
agressief voor de huid, volledig biologisch afbreekbaar en zeer
gebruiksvriendelijk. Vraag ernaar bij uw verfspeciaalzaak.
-	Het opschuren van de deur zodat de toplaag ruw aanvoelt, op
deze manier wordt een goede hechting gegarandeerd. Om het

Plaatselijke vlakheid mm
0,4

beste resultaat te krijgen, raden wij fijn schuurpapier met minimaal korrel 180 aan. Beter nog is om zogenaamde scratchpads
te gebruiken, bijvoorbeeld SandBlaster Fine 320 of 180 van 3M.
Deze pads zijn makkelijk in gebruik en leveren een zeer goed
resultaat.
-	Oppervlakten stofvrij maken met een droge doek of zachte
borstel.
-	Het afkitten van panelen en/of hoekverbindingen bij binnendeuren is voor een perfect resultaat niet noodzakelijk. Indien u
dit toch wenst te doen, gebruik dan een siliconen-vrije kit zoals
Tiocol van Den Braven. Eventuele krimpnaadjes die ontstaan in
de kitrand vallen buiten de garantie.
-	Schilder de profielen, randen en hoekverbindingen (aan alle
zijden!) eerst met een kwast.
-	De eerste verflaag dient minimaal 35 micrometer te bedragen.
Dit kunt u bijvoorbeeld doen met verf van Wijzonol, Sigma (of
gelijkwaardig). Om deze droge laagdikte van 35 micrometer te
bereiken, is het van belang de verf “vol” aan te brengen in een
natte laagdikte van ca. 100 micrometer.
-	Voor een perfect resultaat dient de deur twee maal afgelakt te
worden. Zorg voor voldoende droogtijd tussen de laklagen en
volg daarom de aanwijzingen op de verfverpakking.
-	Na de eerste laklaag dient de deur opnieuw opgeschuurd te
worden. Dit zorgt voor een betere hechting van de tweede laag.
U kunt dit doen met bijvoorbeeld de SandBlaster scratchpad
Fine van 3M of schuurpapier met korrel 240.
-	De tweede laklaag dient ook voorzien te worden van een droge
laagdikte van 35 micrometer, hierdoor omvat de totale aflaklaag 70 micrometer.
-	Voor een perfect afgelakte deur werkt u van het midden van de
deur naar buiten. Schilder eerst de verbindingen van de panelen, dan de panelen en tot slot de randen (stijlen en dorpels) van
de deur.

Aflakken met watergedragen verf
Wanneer u de deur gaat schilderen met verf op waterbasis raden
wij u aan om de deur eerst van een
grondlaag te voorzien in de uiteindelijke aflakkleur. Door het
gebruik van deze laag bent u verzekerd van een goede hechting. Volg de instructies zoals vermeld op de verpakking of het
product-kenmerkenblad van de verfproducent. Indien u een
donkere aflakkleur gaat gebruiken, kunt u eventueel een extra
donkere primer (grondlak) gebruiken.
Schilder uw deuren nooit
-	Bij een ruimteluchtvochtigheid boven de 85% (let op pas
gestucte ruimtes in met name nieuwbouwwoningen).
- Bij temperaturen beneden de 7°C.
- In de volle zon.
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Tekening/situatie

Notities
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Dealeradressen?
Kijk op: www.skantrae.com of bel 0316 - 58 66 00.
De in deze brochure afgebeelde deuren zijn uitsluitend verkrijgbaar via de hout- en bouwmaterialenhandel en deurspeciaalzaken.
Uw Skantrae dealer:

Wijzigingen in constructie en/of uitvoering van de
modellen voorbehouden. Geschilderde deuren en
glas zijn voorbeelden. Kleuren van deurbeslag
kunnen licht afwijken. Eventuele zetfouten zijn
voorbehouden. De afgebeelde deurmodellen zijn
gedeponeerd. Niets uit deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Skantrae B.V.
9/2017

Skantrae B.V.
Mega 1, 6902 KL Zevenaar
Postbus 48, 6900 AA Zevenaar
Deze brochure is gedrukt op FSC gecertificeerd papier.

T : 0316 - 58 66 00
W : www.skantrae.com
E : info@skantrae.com

