
Pasklaar

gedeeltelijk
voorgemonteerd 

snel te plaatsen

Elephant Easy Suite Enkel voor deurbreedte 93 cm, vrije doorgang ca. 83 cm

Elephant Easy Suite Dubbel voor deurbreedte 2 x 83 cm, vrije doorgang ca. 155 cm

Elephant Easy Suite Dubbel voor deurbreedte 2 x 93 cm, vrije doorgang ca. 175 cm

Deurhoogtes 211,5 en 231,5 cm.

Leveringsprogramma:

Of u nu een kamer en-suite wilt
maken, een slaapkamer met
inloopkast wilt gaan bouwen, 
een badkamer en-suite gaat maken,
een pantry makkelijk 
toegankelijk wilt maken of een
woonboot wilt inrichten: 
Elephant Easy Suite, 
makkelijker kan het niet. 

Het Elephant Easy Suite Schuifdeursysteem is
een snelle en eenvoudige oplossing voor het
plaatsen van een enkele of dubbele schuifdeur.
Het systeem bestaat uit voorgemonteerde houten
wandelementen in FSC, waar de deur in schuift.
Daarnaast een bovendorpel waarin een stevige
rail met stoppers en hangers is gemonteerd met
afwerklatten. Het samenstellen van het systeem
wordt vereenvoudigd door het Elephant ‘klik’-sys-
teem en voorgeboorde gaten voor bevestiging op
de vloer, wanden en het plafond. 

Het gehele systeem is in foutvrij gevingerlast 
FSC hout uitgevoerd, waardoor aanpassingen
eenvoudig te maken zijn. Voor het opvullen van 
de ruimte tussen de aansluitende wanden en 
het plafond, zijn aanheelsets leverbaar. Deze zijn in 
2 samenstellingen verkrijgbaar, afhankelijk van de grootte van
de aan te helen openingen. In maat, afwerking en materiaalgebruik
sluiten deze volledig aan op het Elephant Easy Suite Schuifdeursysteem.

Het schuifdeursysteem is in 20 minuten te monteren en te plaatsen door het ‘klik’sys-
teem. Hoogteverschillen in de vloer kunt u met de bijgeleverde stelpoten eenvoudig opvan-
gen. Na het plaatsen van de aanheelsets hoeft u alleen nog de wanden af te werken met
bijvoorbeeld gipsplaten, MDF of multiplex. Daarna monteert u de deuren aan de runners in de
rails, en stelt u het geheel af. In de rails zijn ook stoppers opgenomen zodat de deuren in de
eindstand blijven staan en door een kleine  beweging weer kunnen schuiven.

De vloer onder de deuren blijft verder vlak, er hoeft geen strip of ander profiel te worden ge-
monteerd. De deuren schuiven langs borstels in de wanden, geluid en tocht zijn daardoor ook
geen probleem.
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