
 
Inmeten van uw schuifdeurkast 

Om de juiste afmetingen van uw schuifdeurkast te bepalen, is het belangrijk dat u de 
plaats voor uw kast op de juiste manier inmeet. Dit is niet moeilijk, maar het moet wel 
goed gebeuren, zodat uw schuifdeurkast straks past 

Tussen twee muren, vrijstaand of tegen één muur? 

Om tot de juiste afmetingen voor een schuifdeurkast te komen, is het allereerst 
belangrijk om te weten waar uw schuifdeurkast geplaatst wordt. 

Tussen twee muren 

Als u de schuifdeurkast tussen twee muren wilt plaatsen, dan kunt u het beste 
helemaal naar beneden scrollen om daar de meetinstructies te vinden die u nodig 
heeft. 

 

 

 

 



 

Vrijstaand 

Als u een vrijstaande schuifdeurkast wilt samenstellen, dan heeft u twee zijpanelen 
nodig. Bij een te hoog plafond ook een bovenpaneel en of onderpaneel. 

 

Tegen één muur 

Als u de schuifdeurkast tegen één muur wilt plaatsen, dan heeft u één zijpaneel 
nodig, maar 2 kan natuurlijk ook. Bekijk de tekeningen hieronder om te zien welke 
situatie voor u gelden.  
Als u de schuifdeurkast tegen de linker muur plaatst, heeft u minimaal 1 rechter 
zijpaneel nodig. 

 

Als u de schuifwandkast tegen de rechtermuur plaatst, heeft u minimaal 1 linker 
zijpaneel nodig. Bestel zijpanelen 2mm minder hoog ivm montage 

 

 

 



 

Inmeten van uw schuifdeurkast 

De breedte van uw schuifdeurkast 

Om de breedte op te meten, meet u zowel aan de bovenzijde (plafond) en aan de 
onderzijde (vloer) de ruimte op tussen de twee muren. Zowel aan de voorzijde als 
aan de achterzijde van de kast. Schrijf de exacte afmetingen op en trek daar voor de 
bovenrail een speling van 2 mm vanaf, zodat de bovenrail altijd past. 

Waarom 2 mm korter ! De diagonale maat van de rail links boven naar rechts onder 
is ongeveer 1 mm langer dan de breedte. Dus met 2 mm korter past het altijd. 

Let op: de vloerplinten moeten worden verwijderd, zodat de schuifdeurkast geheel 
tegen de muur komt of u plaats tegen de muur een extra paneel als u dat mooier 
vindt. 

Tip: Als u eerst een streepje zet op exacte 1 meter vanaf de linkerzijde, dan kunt u 
heel gemakkelijk vanaf de rechterzijde naar dit streepje toe meten. Tel de twee 
getallen bij elkaar op en u heeft de exacte breedtemaat. Doe dit zowel aan de voor 
als aan de achterzijde en controleer ook de maat halverwege om de controleren dat 
uw muur niet bol of hol staat. Gebruik altijd de kleinste maatvoering zodat uw kast 
altijd in de nis past. Controleer ook of uw wanden, vloer en plafond wel waterpas zijn. 

 

 

 



 

De hoogte meten 

Om de hoogte op te meten, meet u de afstand tussen het plafond en de vloer. Doe 
dit zowel aan de linkerzijde als aan de rechterzijde van de ruimte. Controleer ook 
even in het midden. Geef altijd de exacte maten aan ons door zodat het 
schuifsysteem altijd past. 

Let op: Heeft u plafondplinten? Lees dan onder de afbeelding verder om te zien hoe 
u uw schuifdeurkast kunt inmeten. 

Tip: Als u eerst een streepje zet op exact 1 meter vanaf de bovenzijde (het 
plafond), dan kunt u heel gemakkelijk vanaf de vloer naar dit streepje toe meten. Tel 
de twee getallen bij elkaar op en u heeft de exacte hoogte maat. Een digitale 
afstandmeter kan natuurlijk ook. 

 

 



 

Heeft u plafondplinten?  
Dan kunt u 2 dingen doen: 

• De plafondplinten verwijderen daar waar het railsysteem komt 
• Een lat die net zo dik is als de plinten, tussen de plinten plaatsen. Op deze 

manier creëer je een vlak gedeelde, waar de bovenrail op bevestigd kan 
worden. Geef de hoogte maten dan door tot aan de plint. 

 

 

 

 

 



 

Alles opgemeten? 

 

Ter info: 

• Onderlinge hoogte- of breedteverschillen groter dan 12 mm moeten worden 
gecorrigeerd in de vloer-, plafond- of wandconstructie. 

• Controleer altijd haaksheid en waterpas van wanden, vloer en plafond 
• Let op aanwezigheid van radiators, leidingen, etc… 
• Meet zowel bij de hoogte en de breedte aan de achterzijde en aan de 

voorzijde en hanteer de kleinste maatvoering, zodat de kast altijd in de nis 
past. 

 

Aan deze tips en tricks kunnen geen rechten worden ontleent en dienen puur als 

lijdraad. De opgegeven maatvoering voor de door u bestelde deuren blijft geheel uw 

eigen verantwoording. 

plafond alle maten in mm

breedte boven

voorzijde is  plafond waterpas / verloop plafond

achterzijde

breedte midden

voorzijde

achterzijde

breedte onder

voorzijde

achterzijde

is  vloer waterpas / verloop vloer

achterzijde achterzijde achterzijde

voorzijde voorzijde voorzijde

hoogte links hoogte midden hoogte rechts

klant


