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Listera 01 

Profiel Komgreep Schuifdeursysteem 



Technische gegevens 

3D aanzicht Bovenaanzicht Opmerkingen 

Opties 

Grepen, knoppen en handdoekhouders 
Dichtingsstrippen en lekdorpels 
Glassoorten 
 

Inmeten en montage 
Specials 
 
 

Bij benadering opgeven de breedte en 
hoogte van de schuifdeur.  De exacte 
maatvoering word tijdens inmeten 
bepaald 

 

Bij toepassen andere greep of knop 
word de doorloop kleiner. Standaard 
komgreep verdwijnt achter vast 
paneel 

 

Toepasbare lekdorpels 

TKL005 

TKL010 

 

Opstelling rechts 

Maximale breedte nismaat schuifwand 2000mmm                       

Maximale hoogte maat schuifwand 2200mm 

 

Bij hoogte maat 2200mm: 

- Maximale breedte schuifdeur 790x2200mm (A) 

- Maximale doorloop 730x2060mm 

- Maximale afmeting zijpaneel 1270x2200mm (B) 

 

Bij hoogte maat 2100mm: 

- Maximale breedte schuifdeur 830x2100mm (A) 

- Maximale doorloop 770x1960mm 

- Maximale afmeting zijpaneel 1230x2100mm (B) 

 

Bij hoogte maat 2000mm: 

- Maximale breedte schuifdeur 870x2000mm (A) 

- Maximale doorloop 810x1860mm 

- Maximale afmeting zijpaneel 1190x2000mm (B) 

 

 

 

Listera 01 LS012200 

Opstelling links 

Opstelling rechts 

(A) 

(B) 

Standaard uitvoering bestaat uit:    

1 schuifdeursysteem 

1 komgreep 

1 profiel 15x15x15x2 

 

Opstelling rechts chroom       

Artikel nr. LS012200rech 

Opstelling links chroom          

Artikel nr. LS012200lich 

Opstelling rechts rvs-effect     

Artikel nr. LS012200rervs 

Opstelling links rvs-effect        

Artikel nr. LS012200lirvs 

Max. breedte 

2000mm 

Max. breedte 

2000mm 

(B) 

(A) 

(A) 

(B) 



Listera 02 

Profiel Komgreep Schuifdeursysteem LP811 Glas-glas 



Technische gegevens 

3D aanzicht Bovenaanzicht Opmerkingen 

Opties 

Grepen, knoppen en handdoekhouders 
Dichtingsstrippen en lekdorpels 
Glassoorten 
 

Inmeten en montage 
Specials 
 
 

Bij benadering opgeven de breedte en 
hoogte van de schuifdeur.  De exacte 
maatvoering word tijdens inmeten 
bepaald 

 

Bij toepassen andere greep of knop 
word de doorloop kleiner. Standaard 
komgreep verdwijnt achter vast 
paneel. 

 

Toepasbare lekdorpels 

TKL005 

TKL010 

 

Opstelling rechts 

Maximale breedte nismaat schuifwand 2000mmm                       

Maximale hoogte maat schuifwand 2200mm 

Maximale breedte zijpaneel 1100mm (C) 

 

Bij hoogte maat 2200mm: 

- Maximale breedte schuifdeur 790x2200mm (A) 

- Maximale doorloop 730x2060mm 

- Maximale afmeting zijpaneel 1270x2200mm (B) 

 

Bij hoogte maat 2100mm: 

- Maximale breedte schuifdeur 830x2100mm (A) 

- Maximale doorloop 770x1960mm 

- Maximale afmeting zijpaneel 1230x2100mm (B) 

 

Bij hoogte maat 2000mm: 

- Maximale breedte schuifdeur 870x2000mm (A) 

- Maximale doorloop 810x1860mm 

- Maximale afmeting zijpaneel 1190x2000mm (B) 

 

 

 

 

Listera 02  LS022200 

Opstelling links 

Opstelling rechts 

(C) 

(B) 

(C) 

(B) 

(C) (B) 

Standaard uitvoering bestaat uit:    

1 schuifdeursysteem 

1 komgreep 

1 profiel 15x15x15x2 

1 dichtingsstrip LP811 glas/glas 

 

Opstelling rechts chroom       

Artikel nr. LS022200rech 

Opstelling links chroom          

Artikel nr. LS022200lich 

Opstelling rechts rvs-effect     

Artikel nr. LS022200rervs 

Opstelling links rvs-effect        

Artikel nr. LS022200lirvs 

Max. breedte 

2000mm 

Max. breedte 

2000mm 

(A) 

(A) 
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Listera 03 

LP861 Glas-glas Profiel  Komgreep Schuifdeursysteem 



Technische gegevens 

3D aanzicht Bovenaanzicht Opmerkingen 

Opties 

Grepen, knoppen en handdoekhouders 
Dichtingsstrippen en lekdorpels 
Glassoorten 
 

Inmeten en montage 
Specials 
 
 

Bij benadering opgeven de 
breedte en hoogte van de 
schuifdeur.  De exacte 
maatvoering word tijdens inmeten 
bepaald 

 

Bij toepassen andere greep of 
knop word de doorloop kleiner. 
Standaard komgreep verdwijnt 
achter vast paneel. 

 

Toepasbare dichtingsstrips 

LP860 Magneetsluiting 90°  

 

Toepasbare lekdorpels 

TKL005 

TKL010 

 

Maximale breedte strak van wand – tot hoek 1000mm 

Maximale hoogte maat schuifwand 2200mm 

 

Bij hoogte maat 2200mm: 

- Maximale breedte per schuifdeur 450x2200mm (A) 

- Maximale doorloop 820x2060mm 

- Maximale afmeting zijpaneel 590x2200mm (B) 

 

Bij hoogte maat 2100mm: 

- Maximale breedte per schuifdeur 470x2100mm (A) 

- Maximale doorloop 860x1960mm 

- Maximale afmeting zijpaneel 570x2100mm (B) 

 

Bij hoogte maat 2000mm: 

- Maximale breedte per schuifdeur 500x2000mm (A) 

- Maximale doorloop 920x1860mm 

- Maximale afmeting zijpaneel 540x2000mm (B) 

 

Listera 03  LS032200 

(B) 

(B) 

     (B)      (A)     (A)                (B) 

Standaard uitvoering bestaat uit:    

1 schuifdeursysteem 

1 komgreep 

1 profiel 15x15x15x2 

1 dichtingsstrip LP861 glas/glas 

 

Opstelling chroom       

Artikel nr. LS032200ch 

Opstelling rvs-effect     

Artikel nr. LS032200rvs 

(A) 

(A) 

Max. breedte 
1000mm 
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Listera 04 

Profiel Komgreep Schuifdeursysteem 



Technische gegevens 

3D aanzicht Bovenaanzicht Opmerkingen 

Opties 

Grepen, knoppen en handdoekhouders 
Dichtingsstrippen en lekdorpels 
Glassoorten 
 

Inmeten en montage 
Specials 
 
 

Bij benadering opgeven de 
breedte en hoogte van de 
schuifdeur.  De exacte 
maatvoering word tijdens inmeten 
bepaald 

 

Bij toepassen andere greep of 
knop word de doorloop kleiner. 
Standaard komgreep verdwijnt 
achter vast paneel. 

 

Toepasbare lekdorpels 

TKL005 

TKL010 

 

Maximale breedte nismaat schuifwand 2000mmm                       

Maximale hoogte maat schuifwand 2200mm 

 

Bij hoogte maat 2200mm: 

- Maximale breedte schuifdeur 790x2200mm (A) 

- Maximale doorloop 750x2060mm 

- Maximale afmeting zijpaneel 750x2200mm (B) 

- Maximale afmeting zijpaneel 500x2200mm (C) 

 

Bij hoogte maat 2100mm: 

- Maximale breedte schuifdeur 830x2100mm (A) 

- Maximale doorloop 790x1960mm 

- Maximale afmeting zijpaneel 790x2100mm (B) 

- Maximale afmeting zijpaneel 420x2100mm (C) 

 

Bij hoogte maat 2000mm: 

- Maximale breedte schuifdeur 870x2000mm (A) 

- Maximale doorloop 830x1860mm 

- Maximale afmeting zijpaneel 830x2000mm (B) 

- Maximale afmeting zijpaneel 340x2000mm (C)  

 

 

 

Listera 04  LS042200 

Opstelling rechts Opstelling links 

Opstelling rechts 

(C) (B) 

(C) (B) 

(C) (B) 

Bij positionering deur in het midden van de 
schuifwand, is de maximale breedte schuifdeur 
705mm bij elke hoogte.  
Maximale doorloop breedte 665mm 
 

Standaard uitvoering bestaat uit:    

1 schuifdeursysteem 

1 komgreep 

1 profiel 15x15x15x2 

 

Opstelling rechts chroom       

Artikel nr. LS042200rech 

Opstelling links chroom 

Artikel nr. LS042200lich 

Opstelling rechts rvs-effect     

Artikel nr. LS032200rervs 
Opstelling links rvs-effect 
Artikel nr. LS032200lirvs 
 

Max. breedte 2000mm 

Max. breedte 2000mm 

(A) 
(A) 

(A) 


