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Hor 1000 - plisséhordeur
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 RAL 9010 wit
 RAL 9001 crème 
 RAL 7016 antracietgrijs 
 RAL 8014 sepiabruin 
 geanodiseerd 
  
 RAL-kleur volgens opgave1

   
   1tegen meerprijs; levertijd op aanvraag

Strakke dagmaat opmeten.

1. De boven- en onderrail op maat zagen en monteren. 
2. De bevestigingsclips in het kozijn monteren.
3. Vervolgens kan de plisséhordeur in de geleiders worden   
  geplaatst en vastgezet worden.

Op-de-dag montage is alleen mogelijk d.m.v. hulppro�elen die los
bestelbaar zijn.

Wilt u ook ongestoord genieten van een schitterende zomer en bij de eerste zonnestralen heerlijk de tuindeuren 
openzetten? Maar heeft u ook zo'n hekel aan de muggen, vliegen en andere zomerzoemers die dan in actie 
komen en zich in uw huis verschuilen? Met een goede hor houdt u ze buiten.

De plisséhordeur biedt een stijlvolle en decoratieve oplossing voor gewone deuren, 
tuindeuren en schuifpuien. Functionaliteit, elegantie en kwaliteit gaan hand 
in hand. De plisséhordeur is voorzien van gevouwen gaas, waardoor een plissé-
effect ontstaat. Dit maakt het gaas goed zichtbaar. Mocht er onverhoopt toch iets 
of iemand tegen het gaas aan lopen, dan is dat geen probleem, want het gaas 
neemt vrijwel direct zijn oorspronkelijke vorm weer aan. Daarbij heeft de hordeur 
een zeer lage drempel (3,5mm) wat hem erg kind- en rolstoelvriendelijk maakt. In 
de aluminium sluitstijl is een borstel geïntegreerd zodat de deur perfect sluit en op 
elke gewenste stand open kan blijven staan. Omdat de cassette slechts 34mm diep 
is, kan de hordeur in praktisch elk kozijn worden geplaatst. Montage op het kozijn 
behoort echter ook tot de mogelijkheden. 

•Uitermate geschikt voor montage in-de-dag.
•Zeer stijlvolle op-de-dag plaatsing met kwartronde kaderpro�elen.
• Uiterst geschikt voor gezinnen met kleine kinderen: de deur is
 gemakkelijk te bedienen omdat een ketting is toegepast i.p.v.  
 een veer.
•Horsysteem is weerbestendig en onderhoudsvrij.
•Hor is leverbaar in alle RAL-kleuren en met grijs of zwart gaas naar
 keuze.
•Leverbare breedtes enkele deur: 96-110-130-160-190cm.
•Maximaal leverbare hoogte: 300cm met zwart gaas en 260cm met
 grijs gaas.
•Onderdorpel slechts 3,5mm dik en 21mm breed.
•Zeer gemakkelijk te plaatsen.
• Leverbare opties: handgreep, magneetstrip, sluitpro�el,
koppelpro�el, odd-pro�el, klem odd-montage, bovenbak,

 dorpelstrip, schuine onderrail, brede onderrail, sluitclip,   
 deurstopper.
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