Horren
Ongestoord genieten
van frisse lucht

luxaflex.com

Plissé hordeur Volare
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Horren
Stappenplan

1 Zoek je een hor voor een deur of een raam
2 Kies de bijpassende hor in de tabel
	Voor deuren pagina 6 en voor ramen pagina 10.

3 Bepaal jouw gewenste gaassoort en profielkleur

Plissé hordeur Volare
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Gaas

Profielkleuren

Afhankelijk van het gekozen model kun je kiezen uit verschillende soorten

Afhankelijk van het gekozen model zijn onderstaande profielkleuren mogelijk.

gaas met diverse kleuren, dessins en structuren. Het Luxaflex® gaas voldoet

Zie pagina 6 voor profielkleuren deuren en pagina 10 voor profielkleuren ramen.

aan de hoogste eisen met betrekking tot kwaliteit en duurzaamheid. De fijne

Op aanvraag en tegen meerprijs is elke gewenste RAL-kleur mogelijk.

structuur zorgt ervoor dat vliegende insecten worden buitengehouden. Er is
ook een speciaal Poll-tex® gaas in de collectie. Deze kwaliteit draagt het Ecarf
(European Centre for Allergy Research Foundation ) certificaat. Hiermee wordt
meer dan 90% van de pollen uit de lucht gefilterd, waardoor de kans op
hooikoortsverschijnselen aanzienlijk afneemt. Daarnaast kun je ook kiezen voor
ClearView™ gaas. De draden van dit gaas zijn dunner, waardoor het zicht naar

Wit (RAL 9010)

Crème (RAL 9001)

Zilver (RAL 9006)

Antraciet (RAL 7016)

Dennengroen (RAL 6009)
(alleen inzethor)

Staalblauw (RAL 5011)
(alleen inzethor)

buiten verbetert en er 25 procent meer ventilatie mogelijk is. Je behoudt je
uitzicht en weert nog steeds alle insecten!
Soorten gaas:
d ClearView™

d Fiber ES zwart (extra sterk)

d Poll-tex®

d Fiber ES grijs (extra sterk)

d Zwart

d Stripe

d Grijs
Zwart (RAL 9005)

Op aanvraag en tegen meerprijs is
elke gewenste RAL-kleur mogelijk.

Inzethor Flex
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Deuren

Rolhordeur Sencillo Grande

Rolhordeur Sencillo Grande
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Deuren

Deuren

Allure

MAX. MAATVOERING
(B x H in mm)

IN
DE DAG

OP
DE DAG

2000 x 2900

n

(>1540 B, max hoogte 2600)

DEURTOEPASSINGEN
enkele deur

draai-kiepdeur

dubbele deur

schuifpui

n

n

n

n

n

Plissé hordeur
Volare

1800 x 2800

n

n

n

n

n

n

Sencillo

1380 x 2800

n

n

n

n

n

n

Sencillo Grande

2000 x 3000

n

n

n

n

n

n

Scharnierende hordeur

Scharnierende hordeur

1300 x 2500

n

n

n

n

Pendel hordeur

Pendel hordeur

1300 x 2500

n

n

n

n

Schuivende hordeur

Schuivende hordeur

6000 x 2600

n

n

Rolhordeur

n

GAAS

PROFIELKLEUR*

KUNSTSTOF

OVERIGE RAL

Allure

zwart, grijs

wit, crème, zilver, antraciet, zwart

crème, zwart

n

Volare

zwart, grijs

wit, crème, zilver, antraciet

crème, wit, antraciet

n

Sencillo

zwart, grijs

wit, crème, zilver, antraciet

crème, wit, antraciet

n

Sencillo Grande

zwart, grijs

wit, crème, zilver, antraciet

crème, wit, antraciet

n

Plissé hordeur

Rolhordeur

Scharnierende hordeur

Scharnierende hordeur

zwart, grijs, ClearView™,
Fiber ES, Poll-tex®

wit, crème, zilver, antraciet

n.v.t.

n

Pendel hordeur

Pendel hordeur

zwart, grijs, ClearView™,
Fiber ES, Poll-tex®

wit, crème, zilver, antraciet

n.v.t.

n

Schuivende hordeur

Schuivende hordeur

zwart, grijs, ClearView™,
Fiber ES, Poll-tex®

wit, crème, zilver, antraciet

n.v.t.

n

* Wit (RAL 9010), Crème (RAL 9001), Zilver (RAL 9006), Antraciet (RAL 7016), Zwart (RAL 9005)
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Plissé hordeur
De slanke, elegante oplossing tegen insecten
Het gaas wordt niet opgerold maar opgevouwen. De treklijst kan
op elke gewenste stand blijven staan en de ondergeleider is slechts
3 mm hoog, waardoor de deur kind- en rolstoelvriendelijk blijft.

Allure

Volare

De robuuste Allure deur kan tegen een stootje en

Volare biedt een elegante en stille oplossing, ook

is breed toepasbaar.

voor brede deuren en puien. Ideale deur voor
dagelijks gebruik.

Diepte

40 mm

Diepte

25 mm

Bovenprofiel (hoogte)

60 mm

Bovenprofiel (hoogte)

58 - 70 mm (verstelbaar)

Gaas

20 mm zwart of grijs

Gaas

15 mm, zwart of grijs

Koppelbaar

ja

Koppelbaar

nee

d Boven en onder ketting

d Boven koord en onder ketting

d Bij een dubbele deur blijft het gaas op één lijn

d Bij een dubbele deur blijft het gaas op één lijn

d Meerdere profielkleuren mogelijk, zie tabel pag. 6

d Meerdere profielkleuren mogelijk, zie tabel pag. 6

d O.d.d. profiel optioneel leverbaar

d O.d.d. hoekprofiel optioneel leverbaar

Plissé hordeur Allure

Plissé hordeur Volare
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Rolhordeur
Het gaas van deze hordeur wordt windvast opgesloten door een
sterke constructie. De deur stopt op iedere gewenste positie.
Doordat het gaas vlak blijft, is het doorzicht beter en hecht er
minder vuil op.

Sencillo
Diepte

25 mm

Diepte

43 mm

Bovenprofiel (hoogte)

58 - 70 mm (verstelbaar)

Bovenprofiel (hoogte)

53 - 63 mm

Gaas

zwart of grijs

Gaas

zwart of grijs

Koppelbaar

nee

Koppelbaar

nee

d Boven koord en onder ketting

d Boven koord en onder ketting

d Bij een dubbele deur blijft het gaas op één lijn

d Bij een dubbele deur verspringt het gaas

d Meerdere profielkleuren mogelijk, zie tabel pag. 6

d Meerdere profielkleuren mogelijk, zie tabel pag. 6

d O.d.d. hoekprofiel optioneel leverbaar

d O.d.d. hoekprofiel optioneel leverbaar

Rolhordeur Sencillo Grande
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Sencillo Grande

Scharnierende/Pendel hordeur

Schuivende hordeur

Deze hordeuren zijn opgebouwd uit een elegant profiel. De deuren
zijn zowel links als rechts scharnierend verkrijgbaar en worden
altijd in een frame geleverd. De handgreep is geïntegreerd in de
duwplaat. Naast de standaard uitvoering kun je kiezen voor een
zelfsluitende deur of een deur die je middels een uniek scharnier
zowel van binnen als van buiten kunt openduwen. Ideaal wanneer
je je handen vol hebt.

Voor grote deuropeningen is de schuivende hordeur de ideale
oplossing. De stabiele aluminium geleiders en de gelagerde wieltjes
in de ondergeleider garanderen een lichte bediening en een lange
levensduur. De deur is makkelijk uitneembaar in het naseizoen. Deze
wordt voornamelijk buiten toegepast.
d Meerdere profielkleuren en typen gaas mogelijk, zie tabel pag. 6
d Deze deur is te voorzien van extra schopplaten of een kattenluik

d Meerdere profielkleuren en typen gaas mogelijk, zie tabel pag. 6
d Deze deur is te voorzien van extra schopplaten
d De scharnierende deur is te voorzien van een kattenluik

Ramen

Scharnierende
en schuivende
hordeuren zijn te
voorzien van een
extra schopplaat
met kattenluik.
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Ramen

Plissé raamhor

RAAMTOEPASSINGEN

MAX. MAATVOERING
(B x H in mm)

IN
DE DAG

OP
DE DAG

Raffina

2400 x 2000

n

n

n

Super Nova

1650 x 2200

n

n

n

Classic

1650 x 2200

n

n

n

Smart Fit

1400 x 1400

n

n

n

Flex

1000 x 2500

n

n

n

1000 x 2500 of
2500 x 1000

n

n

n

n

n

n

2200 x 2200
(max opp. 2,5 m2)

n

n

n

n

n

n

1000 x 2500 of
2500 x 1000

n

n

n

n

enkel raam

uitzet raam

schuifraam

draai-kiepraam

dakraam

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Rolhor

Inzetrolhor

Inzethor
Classic

Plus
Vaste hor
Classic

Ramen

Plissé raamhor

GAAS

PROFIELKLEUR*

KUNSTSTOF

zwart, grijs

wit, crème, zilver, antraciet, zwart

zwart, wit

Super Nova

zwart, grijs, ClearView™, Poll-tex®,
stripe

wit, crème, zilver, antraciet, zwart

wit, crème, antracitet

n

Classic

zwart, grijs, ClearView™, Poll-tex®,
stripe

wit, crème, zilver, antraciet

wit, crème, zwart

n

Smart Fit

zwart, grijs, ClearView™, Poll-tex®

wit, crème, zilver, antraciet,
dennengroen, staalblauw

wit, crème, zwart

Flex

zwart, grijs, ClearView™, Poll-tex®

wit, crème, zilver, antraciet,
dennengroen, staalblauw

antraciet

n

Classic

zwart, grijs, ClearView™, Poll-tex®

wit, crème, zilver, antraciet,
dennengroen, staalblauw

nvt

n

zwart, grijs, ClearView™

wit, crème, zilver, antraciet

wit, crème, lichtgrijs, antaciet

zwart, grijs, ClearView™, Poll-tex®

wit, crème, zilver, antraciet

nvt

Raffina

OVERIGE RAL

Rolhor

Inzetrolhor

Inzethor

Plus
Vaste hor
Classic

* Wit (RAL 9010), Crème (RAL 9001), Zilver (RAL 9006), Antraciet (RAL 7016), Dennengroen (RAL 6009), Staalblauw (RAL 5011), Zwart (RAL 9005)
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Inzethor Flex
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Plissé raamhor
Door de verticale bedieningslijst kun je dit product eenvoudig
bedienen. Ideaal bij bijvoorbeeld hoge ramen of boven het
aanrecht in de keuken. Dit product stopt in iedere positie.
De koorden die gebruikt worden zorgen voor een geluidsarme
bediening.

Raffina
Diepte

22 mm

Bovenprofiel (hoogte)

35 mm

Gaas

15 mm zwart of grijs

Koppelbaar

nee

d Meerdere profielkleuren en typen gaas mogelijk, zie tabel pag. 10
d O.d.d. profiel optioneel leverbaar
d Kunststof plakprofiel voor demontabele O.d.d. montage optioneel

leverbaar
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Plissé raamhor Raffina

Rolhor
Kies voor de vormgeving die bij je past. Kies tussen sierlijke
afgeronde of klassieke, rechte profielen, zodat u de uitstraling
krijgt passend bij uw raam. Wanneer de hor niet gebruikt wordt, is
het gaas onzichtbaar opgerold in een cassette. Ook geschikt voor
dakramen.

Super Nova

Super Classic

Diepte

48 mm

Diepte

48 mm

Hoogte

52 mm bovenbak
(96 mm inclusief onderlat)

Hoogte

52 mm bovenbak
(90 mm inclusief onderlat)

d Meerdere profielkleuren en typen gaas mogelijk, zie tabel pag. 10

d Meerdere profielkleuren en typen gaas mogelijk, zie tabel pag. 10

d Magnetisch afdekprofiel montage

d Afdekdopjes bedekt de schroeven

d Softraise

d Softraise

d Nastelbare veerspanning

d Twee zijden bedienbaar (binnen en buiten)

d Twee zijden bedienbaar (binnen en buiten)

d Klassieke, rechte vormgeving

d Sierlijke afgeronde vormgeving

d Extra windvast door RVS pen in geleider

d Extra windvast door RVS pen in geleider

d Mogelijk met tussenstop

d Mogelijk met tussenstop
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Rolhor Super Nova

Inzetrolhor Smart Fit
De inzetrolhor combineert de gemakken van
een inzethor en een rolhor. Deze hor is uitermate
geschikt voor draai-kiepramen.

Diepte

45 mm

d Meerdere profielkleuren en typen gaas mogelijk,

zie tabel pag. 10
d Flens 1,1 mm (eventueel nastellen raamvergrendeling)
d Windvast door borstel in geleider

Inzetrolhor Smart Fit
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Inzethor
De inzethor met geringe inbouwdiepte kan zowel binnen als
buiten en zonder te boren of schroeven gemonteerd worden.
De hor is speciaal voor draai-kiepramen ontwikkeld.

Inzethor Flex
Diepte

Diepte

29 - 34 - 43 mm

d Meerdere profielkleuren en typen gaas mogelijk, zie tabel pag. 10

d Meerdere profielkleuren en typen gaas mogelijk, zie tabel pag. 10

d Kunsstof hoekstukken

d Aluminium profiel volledig in kleur, in verstek gezaagd

d Tussenprofiel boven 1000 mm hoogte of breedte

d Tussenprofiel boven 1000 mm hoogte of breedte

d Flens 0,6 mm

d Flens 1,1 mm

d Kunststof flens profiel altijd antraciet

d Profiel kan ook als voorzethor gebruikt worden

d Montage zonder schroeven m.b.v. klemveren

d Montage met klemveren, scharnieren, wervels of magneten

Inzethor Flex
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34 - 43 mm

Inzethor Classic

Inzethor Classic

Vaste hor
De vaste hor is onder andere geschikt bij geringe kozijndiepte.
De plaatsing ervan is zowel binnen als buiten mogelijk. Door de
vele montageopties is de vaste hor vrijwel overal toepasbaar.

Vaste hor Plus
Diepte

10 mm

Vaste hor Classic
Diepte

19 mm

d Meerdere profielkleuren en typen gaas mogelijk, zie tabel pag. 10

d Meerdere profielkleuren en typen gaas mogelijk, zie tabel pag. 10

d Kunststof hoekstukken

d Aluminium profiel volledig in kleur, in verstek gezaagd

d Tussenprofiel boven 1000 mm breedte of hoogte

d Tussenprofiel boven 1000 mm

d Montage met wervels, veerstift, scharnier, klemsteun

d Montage met wervels, scharnier, magneten
d Speciale vormen mogelijk (toog, schuin)
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Rolhordeur Sencillo Grande

Alle rechten van deze uitgave zijn voorbehouden. Het onbevoegd kopiëren is verboden. Wijzigingen in technische informatie, materialen, onderdelen, samenstellingen, ontwerpen, uitvoeringen, kleuren, etc. zijn, ook zonder aankondiging, voorbehouden.
Aan de teksten, afbeeldingen en kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. ® Wettig gedeponeerd handelsmerk. Een HunterDouglas® product. © Copyright HunterDouglas® 2020.

Bij Luxaflex® begint raamdecoratie met een
goed ontwerp. Lichtregulering, energieefficiëntie en het gemak van gemotoriseerde
bediening zijn slechts een paar van de
innovaties die bijdragen aan de schoonheid
van elke kamer, elke dag – op maat gemaakt
en met vijf jaar garantie.

The Art of Window Styling

