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ALBO  Inside
Geschikt voor alle binnendeur 
modellen met een dikte van  
ca. 40 mm. 
 
Voor meer details zie montage 
instructies op albodeuren.nl

ALBO  Elegance
Geschikt voor alle binnendeur 
modellen met een dikte van  
ca. 40 mm. 
 
Voor meer details zie montage 
instructies op albodeuren.nl

Een in de wand schuivend deursysteem voor een enkele 
deur. Door het toepassen van een schuifdeur in de wand 
creëer je extra ruimte in je woning. 

Albo Inside schuifdeur elementen hebben een bijzonder duurzaam 
aluminium railsysteem met een geïntegreerde softcloser.

De elementen zijn eenvoudig te plaatsen dankzij  een voorgemonteerd 
cassetteframe. De doorgang wordt afgewerkt met wit gelakte 
aluminium architraven.

Muurdikte 100 of 125 mm

Afmetingen Deurmaat t/m 1030 x 2315 mm,  
vrije doorgang 1000 x 2300 mm

Muurafstand Niet van toepassing

Gewicht deur  Maximaal 80 kg 

Voor de wand schuivend systeem met een elegante 
aluminium afwerking. 

Het Albo Elegance schuifdeur systeem heeft een zeer duurzaam 
aluminium railsysteem met geïntegreerde softcloser. De montage is 
eenvoudig dankzij  een ingenieuze ‘cl ick’ montage. 

Muurdikte Niet van toepassing

Afmetingen Raillengte 2000 mm

Muurafstand ca. 12 mm

Gewicht deur  Maximaal 120 kg 

Op aanvraag  
ook leverbaar als  
dubbele deur 
uitvoering.

ALBO INSIDE SCHUIFDEURPAKKET BEVAT:
• cassetteframe
• looprail
• loopwagens + deurbeugels
• deurstop
• vloergeleiding

• inrail-softcloser
• speciale gipsschroeven
•  wit gelakte aluminium 

architraven

ALBO ELEGANCE SCHUIFDEURPAKKET BEVAT:
• muurbevestigingsrail
• looprail  ( ‘cl ick’)
• aluminium cover
• zijcovers

• loopwagens
• deurstop
• vloergeleiding
• softcloser



ALBO  Sl ide
Geschikt voor alle binnendeur 
modellen met een dikte van  
ca. 40 mm. 
 
Voor meer details zie montage 
instructies op albodeuren.nl

ALBO  Invisible
Geschikt voor alle binnendeur 
modellen met een dikte van  
ca. 40 mm.  
 
Voor meer details zie montage 
instructies op albodeuren.nl

Een in de deur geïntegreerd, voor de wand  
schuivend systeem.

Het Albo Slide schuifdeur systeem heeft een bijzonder duurzaam 
aluminium railsysteem met een geïntegreerde softcloser. Het systeem 
is eenvoudig te monteren en wordt in onze fabriek voorgemonteerd.

Muurdikte Niet van toepassing

Afmetingen Raillengte 2000 mm

Muurafstand Variabel, ca. 12 tot 32 mm

Gewicht deur  Maximaal 80 kg 

ALBO SLIDE SCHUIFDEURPAKKET BEVAT:
• muurbevestigingslooprail
• deurrail  incl.  loopwagens
• zijcovers

• deurstop
• vloergeleiding
• softcloser

Een in de deur geïntegreerd, volledig onzichtbaar,  
voor de wand schuivend systeem. 

Het Albo Invisible schuifdeur systeem heeft een bijzonder duurzaam 
aluminium railsysteem met een geïntegreerde softcloser. Het systeem 
is eenvoudig te monteren en wordt in onze fabriek voorgemonteerd.

Muurdikte Niet van toepassing

Afmetingen Deurbreedte max. 1100 mm

Muurafstand Variabel, ca. 12 tot 32 mm

Gewicht deur  Maximaal 80 kg 

ALBO INVISIBLE SCHUIFDEURPAKKET BEVAT:
• muurbevestiging vaste wagen
• deurlooprail
• zijcovers

• deurstop
• vloergeleiding + wielen
• softcloser

Het Albo Slide  
schuifdeursysteem kan  

compleet voorgemonteerd  
geleverd worden.

Het Albo Invisible  
schuifdeursysteem kan  

compleet voorgemonteerd  
geleverd worden.



ALBO  Style
Geschikt voor alle binnendeur 
modellen met een dikte van  
ca. 40 mm. 
 
Voor meer details zie montage 
instructies op albodeuren.nl

ALBO  
OpenSpace 
accessoires

Een sti j lvol voor de wand schuivend systeem op basis 
van hoogwaardig RVS. 

Muurdikte Niet van toepassing

Afmetingen Raillengte 2000 mm

Muurafstand Variabel, ca. 12 tot 20 mm

Gewicht deur  Maximaal 60 kg 

ALBO STYLE SCHUIFDEURPAKKET BEVAT:
• muurbevestiging looprail
• loopwagens
• deurstop
• vloergeleider

SCHUIFDEURKOM 
|    rechthoek 120x40 mm  

blind zwart

SCHUIFDEURKOM 
|   120x40 chroom

SCHUIFDEURKOM 
|    ovaal 120x40 mm  

blind zwart

SCHUIFDEURKOM 
|    rechthoek 120x40 mm  

blind RVS

SCHUIFDEURKOM 
|    ovaal 120x40 mm  

blind RVS

SCHUIFDEURKOM 
|    ø34/55 mm 

RVS geborsteld 

SCHUIFDEURKOM 
|    4-kant 34/55 mm 

RVS geborsteld 

|     Vri j  en bezet  
rond rozet

|    Vri j  en bezet 
vierkant rozet

|    Dag en nacht 
rond rozet

|    Dag en nacht 
vierkant rozet

LEVERBARE SLOTEN



Hinvertsweg 24
7665 AX Albergen

T 0546 44 22 22
E info@albo.nl albodeuren.nl

VRAAG ONZE  
VERKOPERS NAAR DE  
MOGELIJKHEDEN VAN

houten en stalen 
deurkozijnen


