DE SPECIAALZAAK
IN HORREN

HORREN

VOOR LEV
EREN,
PLAATSEN
EN
PASSEND
ADVIES
BIJ JOU A
AN HUIS

LAAT FRISSE LUCHT BINNEN,
MAAR HOUD INSECTEN BUITEN

Onze horren zijn hiervoor de ideale oplossing. Ze bieden volop mogelijkheden om je huis optimaal te
ventileren. Naast standaard maten leveren wij ook maatwerk: zo is er voor ieder raam en/of deur een passende
oplossing. Wij komen gratis bij je inmeten. Kom voor meer informatie en ons complete aanbod naar de winkel.

ONZE
PLUSPUNTEN

Altijd vakkundig
ingemeten met
advies aan huis

Montage
door onze eigen
vakmensen

VOOR ELK RAAM EEN PASSENDE OPLOSSING

Van draai-kiepraam tot dakraam. Elk raam heeft andere eigenschappen en een aparte kozijnsituatie.
Wij bieden voor elk raam een passende oplossing zodat je ongestoord kan genieten van frisse lucht.

VOORZETHORRAAM
Standaard systeem voor plaatsing
in of op het kozijn. Je kunt ervoor
kiezen om de hor met de scharniertjes
te bevestigen of vast te zetten met
werveltjes. Het spreekt voor zich dat
de voorzethor in een handomdraai kan
worden bevestigd. Weerbestendig en
onderhoudsvrij.

ROLHOR
Stijlvol en solide met comfortabel
bedieningsgemak. Geschikt voor
plaatsing zowel in als op het kozijn.
En wanneer de hor niet gebruikt
wordt is het gaas onzichtbaar in de
cassette opgerold. Leverbaar met
een remsysteem, zodat de trekstijl
niet hard in de cassette terugschiet.
Weerbestendig en onderhoudsvrij. Ook
met kettingbediening (ideaal voor hoge
ramen door de makkelijke bediening)

INZETHOR
Praktische en subtiele oplossing
voor draai-kiepramen of naar binnen
draaiende ramen. Dit systeem is
eenvoudig te plaatsen en weer uit
te nemen. Overigens kan het raam
gewoon worden gesloten zonder de
hor te verwijderen. Weerbestendig
en nagenoeg onderhoudsvrij. Heb je
aluminium ramen? Ook dan hebben
we een passende oplossing.

Altijd vakkundig ingemeten met advies aan huis

VOOR IEDERE DEUR EEN PASSENDE OPLOSSING

Je kunt bij ons terecht voor schuivende, schanierende of plissé hordeuren. Laat gebruiksgemak en
insectenwering samengaan en kies de deur die het beste bij jouw situatie past.

PLISSÉ HORDEUR

ROLHORDEUR

Functionaliteit, elegantie en
kwaliteit gaan hand in hand. Een
stijlvolle en decoratieve oplossing
voor gewone deuren, tuindeuren
en schuifpuien. Onderhoudsvrij
en weerbestendig.

Stijlvol, degelijk en comfortabel
in de bediening. Geschikt
voor deuren of schuifpuien.
Leverbaar met een remsysteem
zodat de trekstijl niet hard in
de cassette terugschiet.

SCHARNIERENDE
HORDEUR
Kwaliteit, stijl en uiterst solide.
Ook is er veel aandacht
besteed aan het uiterlijk van
de deur, welke sluit met een
krachtige magneet.

Montage door onze eigen vakmensen

FUNCTIONEEL GAAS
Afhankelijk van het gekozen model kun je
kiezen uit verschillende soorten gaasdoeken.
OOK
L
E
VERBAAR
Als jij of iemand in je gezin allergisch is
IN EEN
POLLENW
of hooikoorts heeft, dan is de aanwezigheid
ERENDE
VARIANT
van pollen (stuifmeel) in huis heel vervelend.
Wij bieden horsystemen die kunnen worden
voorzien van pollenwerend gaas, waarmee tot
100% pollen wordt tegengehouden. Allergische reacties
binnenshuis worden hierdoor sterk verminderd of zelfs helemaal
voorkomen. Je kan weer ongestoord je woning of werkruimte
ventileren, zonder te worden overvallen door niesbuien.

PROFIELKLEUREN
De profielen zijn leverbaar in diverse standaard
kleuren. Op aanvraag en tegen een meerprijs zijn
ook alle RAL kleuren mogelijk. Zo kun je je horren
dus exact dezelfde kleur geven als bijvoorbeeld
kozijnen of interieur.

WIJ KOM
EN
GRATIS B
IJ JE
INMETEN

Blank geanodiseerd

RAL 9010 (wit)

RAL 7016 (antraciet)1

RAL 9001 (crème)

RAL 9006 (aluminium)

RAL 8014 (bruin)2

RAL 5011 (blauw)

RAL 3005 (wijnrood)

RAL 6009 (dennengroen)

RAL 9016 (verkeerswit)

RAL 6064 (monumentengroen)

ONZE PLUSPUNTEN
Altijd vakkundig
ingemeten met
advies aan huis

Montage
door onze eigen
vakmensen

