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Raamrolhor BASIC
Toepassing

Draaikiep-raam

Schuifraam

Draairaam
naar buiten

Dakraam binnen

De onzichtbare oplossing met het
zichtbare effect
info g

kleur g

standaard kleuren
RAL 9010
RAL 9001
RAL 9006
RAL 7016
RAL 8019

wit
crème wit
zilvergrijs  
antraciet
bruin

RAL-kleuren z ijn leverbaar tegen
meerprijs.

opties g

De raamrolhor Basic is een bijna onzichtbare maar zeer
effectieve oplossing om insecten buiten te houden. De
cassette meet slechts 38 mm; het frame kan daarom
vaak buiten het zicht geplaatst worden, achter bijvoorbeeld de raamdecoratie. Bovendien kan de kleur van de
aluminium profielen naar wens worden aangepast.
Standaard wordt de rolhor met een magneetsluiting
geleverd, kantelsluiting is mogelijk zonder meerprijs.
Zowel horizontale als verticale plaatsing is mogelijk,
waarbij verticale plaatsing de rolhor eenvoudiger bedienbaar maakt bij hoge ramen. De greep is aan beide
zijden bedienbaar, zodat de raamrolhor Basic ook buiten
geplaatst kan worden.
Het gaas beweegt zich vrij in de geleiders, wat de duurzaamheid ten goede komt. Voor een windvaste oplossing raden wij de raamplissé Unit of Japan aan.
De raamrolhor Basic kan in het kozijn of op het kozijn
geplaatst worden.
- kantelsluiting (zonder meerprijs)
- RAL kleuren (meerprijs)
- Kastafdichting (meerprijs)

N.B. Bij 9010/9001 zijn de kunst
stof onderdelen wit, overig grijs.
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Raamrolhor BASIC

Maat nemen
Bepaal de kastzijde van het rolhorsysteem (links, rechts of boven). Neem
de dagmaat van het kozijn. Voor ‘op
de dag’ montage telt u er bij op: de
breedte en hoogte + 5,5 cm. Bij bestelling: Kast- en geleidermaat invullen op
ons bestelformulier, dus niet breedte
x hoogte! De gevonden maten dienen
als eindmaten te worden opgegeven.
(De kastmaat mag niet kleiner zijn
dan 42 cm). Vervolgens ‘in’- of ‘op-dedag’ montage aangeven.
Montage
Steek de geleiders met de voorbewerkte zijde door de glijblokken,
zodat deze aan de zijkant van de
kapsteun vastgeschroefd kunnen
worden. Houd het geheel voor de
opening en monteer de rolhor op
zijn plaats d.m.v. de gaatjes in de
geleiders.
In de dag montage: ’In-de-dag-blokjes’ in de geleiders drukken. Houd
het geheel in de opening en monteer
de rolhor op zijn plaats.
De geleiders smeren met uitsluitend

Onderhoud
Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek
of een stofzuiger met opzetborstel.
De geleiders smeren met uitsluitend
siliconenspray.

1

De raamrolhor Basic is voorzien van
de mogelijkheid om achteraf eenvoudig de veerspanning te corrigeren.

1. Een glasvezel-kern met een PVCcoating maken het gaas rekvrij, UVbestendig, sterk en brandvertragend.

2.

De aluminium profielen zijn in
diverse standaardkleuren leverbaar.
Tegen een geringe meerprijs kunt u
ook kiezen voor een andere RAL kleur.
Geëxtrudeerde aluminium profielen
zorgen voor een hoge stabiliteit en
stootvastheid. Dankzij de speciale
voorbehandeling en het poedercoatproces zijn alle profielen die worden
toegepast beter krasbestendig.

2

3.

Naast de gebruiksvriendelijke
magneetsluiting kent Unilux ook een
kantelsluiting.

3

4. Montage ‘in-de-dag’.
5.

Dankzij een speciale spanningscorrectie kunt u na de montage van de
rolhor de optimale veerspanning
instellen.
kastmaat

geleidermaat
kastmaat

Plaatsbepaling
Bij buitendraaiende ramen: kastzijde
van de rolhor binnen monteren aan
de scharnierzijde of boven.
Bij binnendraaiende ramen: kastzijde
van de rolhor buiten monteren aan de
scharnierzijde of boven. Het systeem
kan dus van links naar rechts, van
rechts naar links of van boven naar
beneden worden geplaatst.
De treklijst is aan beide zijden bedienbaar en kan niet contra gemonteerd
worden.

siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.

geleidermaat

techniek

4

Glijrail.

5
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Raamrolhor RONDO
Toepassing

Draaikiep-raam

Schuifraam

Draairaam
naar buiten

Dakraam binnen

De inventieve rolhor
met de exclusieve uitstraling
info g

beschermd model

kleur g

standaard kleuren
RAL 9010
RAL 9001
RAL 9006
		
RAL 7016
		
RAL 8019

wit
crème wit
zilvergrijs		
antraciet
bruin

RAL-kleuren	zijn leverbaar tegen
meerprijs.
		
		

N.B. Bij 9010/9001 zijn de kunst
stof onderdelen wit, overig grijs.

opties g

De raamrolhor Rondo kenmerkt zich door zijn fraaie
design dat met zijn ronde lijnen perfect aansluit bij elk
interieur en bewijst hiermee dat functionaliteit en design
mooi samengaan. Het systeem is tot in het kleinste detail afgewerkt en kent een ‘blinde’ en gebruiksvriendelijke
kliksluiting. De rolhor valt bij sluiten vanzelf in het slot.
Wanneer het klikslot vervolgens wordt ingedrukt, komt
de bedieningslijst weer los en zal het horgaas netjes oprollen in de ronde cassette. Zowel horizontale als verticale plaatsing is mogelijk, waarbij verticale plaatsing de
rolhor eenvoudiger bedienbaar maakt bij hoge ramen.
De raamrolhor Rondo kan in het kozijn of op het kozijn
geplaatst worden met een standaard kliksluiting, magneetsluiting is alleen mogelijk bij plaatsing op het kozijn.
Bij kastmaten groter dan 150 cm is een kliksluiting niet
mogelijk; in de dag montage is vanaf deze maat uitgesloten.
Het gaas beweegt zich vrij in de geleiders, wat de duurzaamheid ten goede komt. Voor een windvaste oplossing raden wij de raamplissé Unit of Japan aan.
- Magneetsluiting (zonder meerprijs)
- RAL kleuren (meerprijs)
- Kastafdichting (meerprijs)
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Raamrolhor RONDO

Maat nemen
Bepaal de kastzijde van het rolhorsysteem (links, rechts of boven). Neem
de dagmaat van het kozijn. Voor ‘op
de dag’ montage telt u er bij op: de
breedte en hoogte + 5,5 cm. Bij bestelling: Kast- en geleidermaat invullen op
ons bestelformulier, dus niet breedte
x hoogte! De gevonden maten dienen
als eindmaten te worden opgegeven.
(De kastmaat mag niet kleiner zijn
dan 42 cm). Vervolgens ‘in’- of ‘op-dedag’ montage aangeven.
LET OP: bij buitengeplaatste systemen mag de geleider aan de sluitzijde
niet verder dan 1 cm oversteken i.v.m.
de toegankelijkheid van de bediening.
Montage
Steek de geleiders met de voorbewerkte zijde door de glijblokken, zodat
deze aan de zijkant van de kapsteun
vastgeschroefd kunnen worden. Houd
het geheel voor de opening en monteer de rolhor op zijn plaats d.m.v. de
gaatjes in de geleiders.
In de dag montage: ’In-de-dag-blok-

Onderhoud
Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek
of een stofzuiger met opzetborstel. De
geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray.

1

1.

•A
 luminium geëxtrudeerde
profielen gemoffeld
• Cassettemaat 40 x 44 mm
• Treklijst 32 x 32 mm
• Geleidermaat 13 x 26 mm
• ‘In-de-dag’ te monteren tot 150 cm
cassettemaat in combinatie met
kliksluiting

2

2.

Zeker voor een designproduct is
de afwerking van details van belang.
De montageschroeven worden netjes
weggewerkt achter een kunststof
inlage.

3. Meestal zal een magneetsluiting

toegepast worden. Er zijn echter gevallen waar dat niet wenselijk is. Van een
raamrolhor die buiten zit, kan het
magneetplaatje gaan roesten. Een
RVS-kliksluiting biedt hier dan uitkomst.

kastmaat

3

geleidermaat
kastmaat

Plaatsbepaling
Bij buitendraaiende ramen: kastzijde
van de rolhor binnen monteren aan
de scharnierzijde of boven.
Bij binnendraaiende ramen: kastzijde
van de rolhor buiten monteren aan de
scharnierzijde of boven. Het systeem
kan dus van links naar rechts, van
rechts naar links of van boven naar
beneden worden geplaatst.
De treklijst is aan beide zijden bedienbaar en kan niet contra gemonteerd
worden.

jes’ in de geleiders drukken. Houd het
geheel in de opening en monteer de
rolhor op zijn plaats.
De geleiders smeren met uitsluitend
siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.

geleidermaat

techniek

beschermd model

Glijrail.
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Voorzethor
Toepassing

Schuifraam

Draairaam
naar buiten

Dakraam binnen

De voorzethor die voorziet in elke vraag
info g

beschermd model

kleur g

De voorzethor is de uitkomst voor naar buitendraai
ende, naar binnendraaiende of schuivende ramen.
Afhankelijk van de toepassing bepaalt u de bevestiging. De voorzethor kan alleen “op de dag” worden
gemonteerd, maar kan zowel binnen als buiten ge
plaatst eenvoudig worden uitgenomen dankzij een
vernuftig klemsysteem.
Netjes in verstek gezaagde, fraai vormgegeven profielen zorgen voor een stevige hor. Voor draaikiep
ramen verwijzen wij u naar de inklemhor. Voor grotere raamopeningen kan ook worden gekozen voor het hordeurprofiel dat zorgt voor extra stevigheid.

standaard kleuren
RAL 9010
wit
RAL 9001
crème wit
		
RAL 8019
bruin
technisch zilver
	RAL-kleuren	zijn leverbaar tegen
meerprijs.
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Voorzethor
1. De voorzethor kan met clips op

techniek
Plaatsbepaling
Bij binnendraaiende ramen buiten monteren, bij buitendraaiende
ramen binnen. De profielen zijn
geëxtrudeerd uit aluminium, de
hoekverbindingen in verstek. Een
middenkader word toegepast vanaf
160 cm hoogte.

het kozijn geklikt worden. Dezelfde
clips kunnen gebruikt worden als
scharnier.

2. Trekflapje
3. De voorzethor kan met dezelfde

1

clips ook scharnierend gebruikt
worden.

Maat nemen
Bij binnen/buitendraaiende ramen;
dagmaten + minimaal 15 mm = op
te geven eindmaat. Houd daarnaast
rekenening met voldoende ruimte
(24 mm) voor de montagemiddelen.
Montage
De voorzethor wordt met montageclips gemonteerd. Deze clips
worden in het kozijn geschroefd.
Dezelfde clips kunnen ook als
scharnier gemonteerd worden. Deze
moeten zelf ter plaatse gemonteerd
worden met de bijverpakte montageset. Ook de trekflap wordt ter
plaatse gemonteerd.
Onderhoud
Verwijder vuil met een vochtige doek
of een stofzuiger met opzetborstel.

2

3

beschermd model
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Inklemhor
Toepassing

Draaikiep-raam

De gebruiksvriendelijke hor in een
handomdraai geplaatst
info g

beschermd model

kleur g

standaard kleuren
RAL 9010
wit
RAL 9016
verkeerswit
RAL 9001
crème wit
RAL 6009
groen
RAL 8019
bruin
RAL 7016
antraciet
RAL 5011
blauw
technisch zilver
		
grachten groen
		
monumenten blauw

Inklemhorren zijn bij uitstek geschikt voor draaikiep
ramen. De hor is eenvoudig in de raamopening te
klemmen wat schroeven of boren overbodig maakt. Het
raam kan met de aanwezige hor moeiteloos geopend
en gesloten worden. De inklemhor is geschikt voor
draaikiep kozijnen in hout, kunststof en aluminium.
Dankzij het slimme trekflapje is de hor in een handomdraai uit te nemen. De vele kleuren waarin deze hor
standaard leverbaar is, maakt dat de hor ook een
esthetisch verantwoorde keuze is.

RAL-kleuren	zijn leverbaar tegen
meerprijs.
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Inklemhor
techniek
Plaatsbepaling
De horren worden in verstek gezaagd
geleverd voorzien van speciale klem
men. Een middenkader word toegepast vanaf 160cm hoogte. Met de
totale profiel hoogte van slechts
30mm past de hor ook mooi achter
een rolluik. Een eventueel aanwezige
lekdorpel mag maximaal 19mm uitsteken.
Maat nemen
Controleer voorgenoemde inbouwmaten. Bij aluminium en kunststof
draai-kiepramen: geef de exacte dag
maten op van het kozijn. Klemming
hor boven en onder. Bij houten
draai-kiepraam: vanaf aluminium
onderstrip gemeten dagmaten opgeven (zie doorsnede hout).
Geef dit aan op het bestelformulier.
Klemming hor links en rechts.
Let op uitstekende delen op het
raam!

Montage
De inklemhor wordt eenvoudig in de
raamopening gedrukt. Deze kan ook
eenvoudig worden uitgenomen.
Onderhoud
Verwijder vuil met een vochtige doek
of een stofzuiger met opzetborstel.
Als het raam te strak afgesteld staat,
waardoor de greep niet helemaal
meer wil sluiten met de inklemhor
geplaatst, kunt u het raam in veel
gevallen nastellen.

beschermd model

Kozijn hout;
clips aan zijkanten

Aluminium kozijn
Dagmaten opgeven

Kunststof kozijn
Dagmaten opgeven

Houten kozijn
Dagmaten opgeven
vanaf bovenzijnde alu
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Raamplissé JAPAN
Toepassing

Draaikiep-raam

Schuifraam

Draairaam
naar buiten

Dakraam binnen

Japanse vouwkunst voor uw ramen
info g

kleur g

standaard kleuren
gebroken wit
RAL-kleuren	zijn leverbaar tegen
meerprijs.
		
		

N.B. Bij RAL kleuren zijn de kunststof
onderdelen zwart.

Een strak vormgegeven en soepel lopend raamhor, met
het bekende gevouwen gaas zorgt voor een muggenvrije nachtrust. Ventileren zonder vervelende insecten
is nu mogelijk in stijl. Samen met de plisséhordeur zorgt
de raamplissé Japan voor eenheid in uw huis en een
uniforme uitstraling naar buiten.
Het gevouwen gaas sluit de opening keurig af en blijft
netjes op zijn plaats. Er is geen veer nodig, zodat de
raamplissé Japan bijna geruisloos en met weinig kracht
bediend kan worden. Omdat het gaas zwart is en daardoor niet reflecteert, wordt het uitzicht slechts minimaal
gehinderd.
De raamplissé Japan kan van links naar rechts en van
rechts naar links bediend worden en is geschikt voor op
de dag montage. Bediening van boven naar beneden is
niet mogelijk ivm vervuiling en uitzakken van het
gaas. Het frame is eenvoudig van de montageclips te
verwijderen, de hor is dus uitneembaar voor schoonmaakklusjes.
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Raamplissé JAPAN
techniek
Plaatsbepaling
Bij buitendraaiende ramen: binnen
monteren.
Bij binnendraaiende ramen: buiten
monteren. Het systeem kan van
links naar rechts en van rechts naar
links worden geplaatst.

1. Een koordsysteem houdt de treklijst haaks.

2.

De montageclips zorgen voor
een eenvoudige montage en het
frame blijft afneembaar.

1

3. Door de smalle profielen past de
raamplissé achter de raamdecoratie

Maat nemen
Neem de dagmaat van het kozijn.
Voor ‘op de dag’ montage :
dagmaatbreedte en -hoogte +5 cm.
Bij systemen breder dan 120 cm
sluit het gaaspakket niet. Deze kunnen dubbel uitgevoerd worden. Dat
wil zeggen 2 in 1 systeem. (prijs 2x
1 systeem)

4. op de dag montage
5.

Bij Helder Wit en RAL kleuren
zijn de kunststof onderdelen zwart.

2

Montage
Het frame wordt compleet in elkaar
gezet geleverd.
Haal de beschermfolie van de montageclips. Plak de raamplissé tegen
het kozijn.
Trek het frame weer los; de clips
blijven op het kozijn plakken. Borg
deze met parkers.
Onderhoud
Verwijder vuil door de raamplissé af
te spoelen met leiding water.

3

4

5
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Inklem raamplissé UNIT
Toepassing

Draaikiep-raam

Klemvaste vouwkunst
info g

kleur g

standaard kleuren
RAL 9010
RAL 9001

wit
crème wit

RAL-kleuren	zijn leverbaar tegen
meerprijs.

Een strak vormgegeven en soepel lopend raamhor, met
het bekende gevouwen gaas zorgt voor een muggenvrije
nachtrust. Ventileren zonder vervelende insecten is nu
mogelijk in stijl. Samen met de plisséhordeur zorgt de
inklem raamplissé Unit voor eenheid in uw huis en een
uniforme uitstraling naar buiten.
Het gevouwen gaas sluit de opening keurig af en blijft
netjes op zijn plaats. Er is geen veer nodig, zodat de
raamplissé bijna geruisloos en met weinig kracht bediend
kan worden. Omdat het gaas zwart is en daardoor niet
reflecteert, wordt het uitzicht slechts minimaal gehinderd.
Zonder te boren of schroeven wordt de in-klem raamplissé Unit eenvoudig in uw kozijn geklemd en is altijd
uitneembaar.
De inklem raamplissé Unit kan van links naar rechts en
van rechts naar links bediend worden en is geschikt
voor draaikiepramen. Bediening van boven naar
beneden is niet mogelijk ivm vervuiling en uitzak-ken
van het gaas.
Het frame is door de veerclips eenvoudig uit het kozijn
te verwijderen, de hor is dus makkelijk uitneembaar
voor schoonmaakklusjes.

Inklem raamplissé UNIT 2•11

3-2009/3-2010

www.plisse.com

Inklem raamplissé UNIT
Techniek
Plaatsbepaling
Controleer of er voldoende ruimte is
voor de klem. Een eventuele lekdorpel
mag 8mm uitsteken.
Maat nemen
Neem de dagmaat van het kozijn.
Geef deze maat door voor aluminium
of kunststof kozijnen.
Voor een houten kozijn met aluminium onderstrip neem de dagmaat vanaf de bovenzijde aluminium onderstrip. Geef dit ook aan op
ons bestelformulier. Bij systemen
breder dan 120 cm sluit het gaaspakket niet. Deze kunnen dubbel uitgevoerd worden. Dat wil zeggen 2 in
1 systeem. (prijs 2x 1 systeem)

Onderhoud
Verwijder vuil door de raamplissé af
te spoelen met leiding water.

1

1.

De veerclips zorgen voor de
klemming in het kozijn en het frame
blijft uitneembaar.

2. De hor wordt volledig in elkaar
gezet en verstek gezaagd geleverd.
Eenvoudig de hor in het kozijn klemmen en de montage is gereed.

2

3. De hor blijft uitneembaar.
4. Detail hout-alu binnenaanzicht
5. Detail hout-alu buitenaanzicht
6. Bij RAL kleuren zijn de kunststof
onderdelen zwart

Montage
Het frame wordt compleet in elkaar
gezet, in verstek gezaagd geleverd.

3

4

5

6

patented
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