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3-2009/3-2010

Rolhordeur BASIC
Toepassing

Schuifpui

Draaideur

De flexibele oplossing met de
lange levensduur
info J

kleur J

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

wit
crème wit
zilvergrijs
antraciet
bruin
zijn leverbaar tegen
meerprijs.

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

opties J

Gemak, gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid zijn
de sleutelwoorden van deze hordeur. De treklijst kan uit
het midden bediend worden, zonder dat deze schuin
trekt (praktisch voor kinderen).
Mocht er onverhoopt tegen het gaas worden gelopen,
dan is openen en sluiten vaak voldoende om het
gaas weer in de geleider te krijgen. Wanneer de rolhordeur niet wordt gebruikt, zit het gaas netjes opgeborgen in de compacte cassette. En met een cassettemaat
van slechts 38 mm valt de rolhordeur Basic nauwelijks
op in uw huis.
Geschikt voor montage ‘op’- of ‘in-de-dag’, voor zowel
houten, aluminium of kunststof kozijnen. Voor deuropeningen breder dan 130 cm verwijzen wij naar de
dubbele rolhordeuren Basic (max. 260 cm breed), de
dubbele Plissé hordeur (max. 260 cm breed, koppelbaar
tot 520 cm breedte) of de Plissé hordeur XL.
De Basic rolhordeur wordt altijd met een magneetsluiting geleverd. Bij alle rolhordeuren worden standaard
2 speciale gaasstickers geleverd.
- RAL kleuren (meerprijs)
- Kastafdichting (meerprijs)
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Rolhordeur BASIC
techniek
Plaatsbepaling
Bij buitendraaiende deuren: kastzijde
van de rolhordeur binnen monteren
aan de scharnierzijde.
Bij binnendraaiende deuren: kastzijde
van de rolhordeur buiten monteren
aan de scharnierzijde.
De treklijst is aan beide zijden bedienbaar en kan niet contra gemonteerd
worden.

Maat nemen
Bepaal de kastzijde van de rolhordeur (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.
Vervolgens ‘in’- of ‘op-de-dag’ 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 rolhordeur 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.

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

1

De rolhordeur 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.

3.

2

Montage ‘in-de-dag’.

4.

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

3

5.

Aan de linkerzijde afgemonteerd met kastafdichting (optioneel)
voor in-de-dag. Aan de rechterzijde
afgemonteerd voor op-de-dag.

Glijrail.

4

5
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Rolhordeur RONDO
Toepassing

Schuifpui

Draaideur

De stijlvolle rolhordeur
die past in elk interieur
info J

beschermd model

kleur J

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

wit
crème wit
zilvergrijs
antraciet
bruin
zijn leverbaar tegen
meerprijs.

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

opties J

De rolhordeur Rondo is mooi voorbeeld van functioneel
design. De ronde lijnen vinden hun aansluiting bij
elk interieur en geven het geheel een exclusieve uitstraling. Het systeem is tot het kleinste detail uitgewerkt.
Het horgaas rolt zich bovendien netjes op in de ronde
cassette en geeft dankzij de kenmerkende
vorm minder resonantie tijdens het rollen. De rolhordeur
Rondo is alleen leverbaar met een magneet sluiting
en is hierdoor enkel ‘op-de-dag’ te monteren.
Geschikt voor montage ‘op-de-dag’ voor zowel houten,
aluminium of kunststof kozijnen. Voor deuropeningen
breder dan 130 cm verwijzen wij naar de dubbele rolhordeuren Basic (max. 260 cm breed), de dubbele
Plissé hordeur (max. 260 cm breed) of de plissé hordeur
XL. Voor ‘in-de-dag’ montage verwijzen wij naar de rolhordeur Basic of de Plissé hordeur.
De rolhordeur Rondo wordt altijd met een magneetsluiting geleverd. Bij alle rolhordeuren worden standaard 2
speciale gaasstickers geleverd.
- RAL kleuren (meerprijs)
- Kastafdichting (meerprijs)
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Rolhordeur RONDO
techniek
Plaatsbepaling
Bij buitendraaiende deuren: kastzijde
van de rolhordeur binnen monteren
aan de scharnierzijde.
Bij binnendraaiende deuren: kastzijde
van de rolhordeur buiten monteren
aan de scharnierzijde.
De treklijst is aan beide zijden bedienbaar en kan niet contra gemonteerd
worden.
Maat nemen
Bepaal de kastzijde van de rolhordeur (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.
In de dag montage is niet mogelijk.

1.

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

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.

1

2

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 rolhordeur op zijn plaats
d.m.v. de gaatjes in de geleiders.
Onderhoud
Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek
of een stofzuiger met opzetborstel. De
geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.

Glijrail.

beschermd model
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Plissé hordeur
Toepassing

Schuifpui

Draaideur

De Japanse vouwwijze
in Hollandse stijl
info J
Made in Japan
Imported by Unilux
gepatenteerd systeem

kleur J

standaard kleur
gebroken wit
helder wit + zwarte onderdelen
RAL-kleuren

zijn leverbaar tegen meerprijs.

N.B. Bij RAL kleuren zijn de kunststof
onderdelen zwart.
De volgende RAL-kleuren zijn leverbaar tegen
een gereduceerde meerprijs.
RAL 5011 staalblauw
RAL 6009 donkergroen
RAL 7016 antraciet
RAL 8019 bruin
RAL 9005 diepzwart
RAL 9006 zilvergrijs
RAL 1015 ivoorwit

opties J

De plisséhordeur combineert de Japanse vouwwijze met
Hollandse inventiviteit. Het horgaas is speciaal ontwikkeld om het te kunnen plisseren. Met andere woorden:
de plisséhordeur rolt niet op, maar vouwt op. De treklijst klapt niet uit zichzelf terug, maar blijft op elke
gewenste stand staan. Dankzij de stabilisatiekoorden
blijft de treklijst evenwijdig en is deze hordeur ook door
kinderen eenvoudig en veilig te bedienen.
Door gebruik te maken van een beweegbare kunststof
ketting die als geleider dient, is de hoogte van de
ondergeleider slechts 4 mm en daarmee letterlijk drempelverlagend. De Plissé hordeur wordt standaard in het
kozijn geplaatst. De cassette is snel uit te nemen voor
reiniging of om op te bergen tijdens de wintermaanden.
Geschikt voor ‘in-de-dag’ montage bij deuropeningen
smaller dan 130 cm. Voor bredere deuropeningen; zie
plisséhordeur XL of dubbele plisséhordeur.
‘Op-de-dag’ montage is mogelijk met behulp van een
ODD-set.
-

ODD-set (Op-de-dag)
V-strip (correctie schuine onderdorpel)
Plakborstel
Hoekprofiel 43/15
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Plissé hordeur
techniek
Plaatsbepaling
Standaard in de dag montage, links of
rechts. Op de dag montage mogelijk
met behulp van optionele op de dag
set.
Maat nemen
Dagmaten moeten tussen 176 cm en
260 cm hoogte zijn en maximaal 130
cm breed per deel. Lagere of hogere
afmetingen op aanvraag.
Montage
De boven- en onderrails op maat zagen en monteren. Vervolgens kan de
plisséhordeur in de geleiders worden
geplaatst en vastgezet.
Onderhoud
Ketting smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken. Gaas kan worden
schoongespoeld met leidingwater,
het hele systeem is waterbestendig.
Koordspanning is nastelbaar.

gepatenteerd systeem

1.

Het geplisseerde horgaas zorgt
ervoor dat het gaas goed zichtbaar
blijft. Bovendien is het gaas mooi stabiel en zorgt het voor een fraai geheel.
Het zwarte gaas is UV bestendig en
rotvrij.

2. Door het toepassen van een kunst-

1

stof ketting, die in de bedieningslijst
verdwijnt en als geleider dient, is het
mogelijk gemaakt dat de ondergeleider slechts 4 mm hoogte heeft. Optie:
witte borstel.

3. De sluitclip zorgt ervoor dat de
cassette goed gesloten blijft.

4.

Op-de-dag profiel montage.

5.

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

V-strip
Een schuinaflopende dorpel dient
vlakgemaakt te worden, daarvoor heeft
Unilux een schuine ondergeleider als
optie.

2

3

35

PLISSÉ hordeuren type A tot en met V.

4
35

PLISSÉ hordeuren type X en Z.

34

50

Op de dag profiel.

5

8
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Vaste hordeur
Toepassing

Draaideur

De vertrouwde hordeur
die staat als een huis
info J

beschermd model

Standaard geleverd bij de hordeur
scharnierend:
• RVS handgrepen
• sluitveer
• borstel 8 mm rondom
• 20 cm schopplaat
• magneet 6 kg
• gemoffelde schroefpaumelles.

kleur J

standaard kleuren
RAL 9010
wit
RAL 9001
crème wit
RAL 8019
bruin
technisch zilver
RAL-kleuren

zijn leverbaar tegen
meerprijs.

Solide, betrouwbaar en duurzaam. Dat is de vertrouwde vaste hordeur. Dankzij het brede profiel en de inwendige verbindingen is deze deur zeer stevig en solide
geconstrueerd. Elke deur is volkomen haaks. Daardoor
zal deze hordeur nooit klemmen of over de grond
slepen. Indien gewenst kan, naast de standaard aluminium schopplaat, een duwplaat gemonteerd worden. Deze plaat kan zowel in het midden, links of
rechts als duwplaat fungeren.
De vaste hordeur is verkrijgbaar in verschillende
modellen, desgewenst met schopplaat. Het 47 mm
brede profiel straalt extra degelijkheid uit. Ook als
pendeldeur, ofwel saloondeur, is de vaste hordeur
ideaal te gebruiken. Voordeel van een dergelijke toepassing is de mogelijkheid om ‘in en uit’ te lopen.
De deur is leverbaar in de standaardkleuren en de
RAL-kleuren.

opties J

- met of zonder schopplaat
- met een (extra) duwplaat in het midden of
verticaal
- (dubbel) schuivend of als pendeldeur
- sluitpomp
- petscreen (bestand tegen intensief gebruik, vooral
in een omgeving met huisdieren en kinderen)
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Vaste hordeur
techniek
Plaatsbepaling
Bij binnendraaiende deuren buiten:
bij buitendraaiende deuren binnen.
Maat nemen scharnierend
De dagmaat + 2 cm. Zorg dat u aan de
scharnierzijde naast de hordeur nog
minimaal 2,8 cm extra ruimte heeft
om ervoor te zorgen dat de hordeur
haaks open kan. Zorg dat de greep
(hart middenkader) van de hordeur
minimaal op dezelfde hoogte uitkomt
als die van de klink van de buitendeur,
of hoger. Wanneer de klink net boven
de greep valt, is het mogelijk dat u
zich buiten sluit. Meet ook eventueel
aanwezige verspringingen in het kozijn op, zodat die met een borstel
kunnen worden afgedicht. De eindmaten (zonder scharnieren), hoogte
hart middenkader van onderkant af
gemeten, opgeven in centimeters. De
scharnierzijde opgeven gezien vanaf
binnen bij binnenmontage, of gezien
vanaf buiten bij buitenmontage.

Onderhoud
Als de hordeur langdurig niet gebruikt
wordt (wintermaanden) is deze eenvoudig uit de scharnieren te tillen en
kan opgeborgen worden. Verwijder
vuil van profielen en gaas met een
vochtige doek of een stofzuiger met
opzetborstel.

1

1.

Alle vaste deuren worden standaard geleverd met RVS handgrepen.
Alle bevestigingen zijn onzichtbaar
achter het aluminium dekselprofiel
weggewerkt.

2.

Standaard schopplaat.

3.

De vaste hordeur met een schopen verticale duwplaat. Een verticale
duwplaat is een ideale oplossing in
een omgeving met kleine kinderen.

4.

De vaste hordeur met een schopen horizontale duwplaat.

2

Maat nemen pendel
Dagmaat opgeven, pendel bij bijzonderheden.
Montage
Zet de hordeur voor de opening op
blokjes, zodat deze op de juiste hoogte staat. Schroef de scharnieren vast.
Zorg dat de hordeur nog uit de scharnieren kan worden genomen en dat
de greephoogte op de klinkhoogte is
afgestemd (zie maat nemen).

3

beschermd model

4
Doorsnede profiel van vaste hordeur.
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Schuif hordeur
Toepassing

Schuifpui

De passende oplossing
voor grote oppervlakken
info J

beschermd model

Standaard geleverd bij de hordeur schuivend:
• RVS handgrepen
• schuifrails
• glij-nokken
• borstel-afsluiting
• RVS bevestigingsmateriaal

kleur J

standaard kleuren
RAL 9010
wit
RAL 9001
crème wit
RAL 8019
bruin
technisch zilver
RAL-kleuren

opties J

De schuifhordeur is de ideale oplossing voor grote deuropeningen en schuifpuien. Vaste hordeuren vormen
daarbij de basis. Door plaatsing van rails zijn deze deuren als schuifhordeuren toe te passen. Dankzij strakke
rails boven en onder en gebruik van glijblokken in plaats
van storingsgevoelige wieltjes, is een lange levensduur
gegarandeerd. Daarnaast is het mogelijk meerdere hordeuren op de rails te plaatsen, zodat een dubbele schuifdeur ontstaat. Bij een duo-schuiver, schuiven de delen
achter elkaar. Dit kan door gebruik te maken van een
dubbele geleider. Borstels met aangepaste hoogten zorgen voor een insectendichte aansluiting.
De hordeuren laten zich eenvoudig wegnemen in de
winterperiode.
- schopplaat en of duwplaat
- petscreen (bestand tegen intensief gebruik, vooral
in een omgeving met huisdieren en kinderen)
-duoschuiver

zijn leverbaar tegen
meerprijs.

Schuif hordeur 3•9
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Schuif hordeur
techniek
Plaatsbepaling
Bij binnendraaiende/-schuivende
deuren buiten: bij buitendraaiende/schuivende deuren binnen.
Maat nemen

Op de dag montage: de dagmaathoogte +minimaal 6,7 cm, dagmaatbreedte +2cm. De hoogte
hart middenkader die u opgeeft
is gemeten vanaf de onderzijde
van de onderste geleider. In de
dag montage is ook mogelijk.
De eindmaten (breedte van het

schuivende deel x hoogte van het
schuivende deel+geleiders), lengte van de geleiders, hoogte hart
middenkader van onderkant af
gemeten, opgeven in centimeters.
De greepzijde opgeven gezien
vanaf binnen bij binnenmontage,
of gezien vanaf buiten bij buitenmontage.

1

Montage

Monteer de onderste geleider.
Plaats de hordeur met de lage
schuifnokken in de geleider.
Monteer de bovenste geleider.
De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere
smeermiddelen gebruiken.
Onderhoud

Verwijder de borgschroeven uit de
bovenste (hoge) glijnokken om de
schuifhordeur te verwijderen. Verwijder vuil van profielen en gaas
met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

1.

Alle vaste deuren worden standaard geleverd met RVS handgrepen.
Alle bevestigingen zijn onzichtbaar
achter het aluminium dekselprofiel
weggewerkt.

2.

2

3

‘In-de-dag’

3. ‘Op-de-dag’
4.

Duo-schuiver

De schuifhordeur zonder een schop
- of duwplaat.

beschermd model

4
Doorsnede profiel van vaste hordeur.

Glijrail.
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Dubbele rolhordeur BASIC
Toepassing

Schuifpui

Openslaande
tuindeuren

De gebruiksvriendelijke rolhordeur met
brede toepassingsmogelijkheden
info J

kleur J

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

wit
crème wit
zilvergrijs
antraciet
bruin
zijn leverbaar tegen
meerprijs.

De dubbele Basic hordeur is bij uitstek geschikt voor
bredere deuropeningen, zoals schuifpuien, tuindeuren
en serres. Dankzij een inventieve constructie blijft
tijdens het bedienen telkens een deel staan, waardoor het andere deel van de deur gebruikt kan worden
als doorloop. Wanneer de treklijst bediend wordt,
rolt het systeem zich keurig op. Bedieningsgemak is
van groot belang. Een hordeur als deze zal immers tijdens het seizoen veelvuldig worden bediend.
De dubbele Basic hordeur heeft een maximale breedte
van 260 cm en is geschikt voor elk type kozijn. Het
systeem kan zowel binnen als buiten gemonteerd
worden. De dubbele rolhordeur BASIC wordt standaard
met een magneet- en kantelsluiting geleverd. Bij alle
rolhordeuren worden standaard 4 speciale gaasstickers geleverd.

N.B. Bij 9010/9001 zijn de kunst
stof onderdelen wit, overig grijs.
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Dubbele rolhordeur BASIC
techniek
Plaatsbepaling
Bij buitendraaiende deuren: binnen
monteren. Bij binnendraaiende deuren: buiten monteren.
Maat nemen
Neem de dagmaat van het kozijn. Voor
‘op de dag’ montage; dagmaatbreedte
+8cm= geleidermaat, de dagmaathoogte +5,5cm= kastmaat. Bij bestelling: Kast- en geleidermaat invullen op
ons bestelformulier, dus niet breedte x
hoogte! De gevonden maten dienen als
eindmaten te worden opgegeven. Vervolgens ‘in’- of ‘op-de-dag’ 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 rolhordeur 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 siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.
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 dubbele rolhordeur Basic is voorzien van
de mogelijkheid om achteraf eenvoudig de
veerspanning te corrigeren.

1.

Een glasvezel-kern met een PVC-coating
maken het gaas rekvrij, UV-bestendig, sterk
en brandvertragend.

2.

2

Beide deuren sluiten in het midden perfect tegen elkaar. Door het gebruik van kantelsluiting, is het mogelijk om de linker- of
rechter-hor in de gebruiksstand te laten
staan.

3.

Simpel ‘in-de-dag’ monteren door het
gebruik van los bijgeleverde ‘in-de-dag’ blokjes.

4.

Dankzij een speciale naspannings-correctie kan men na de montage van de rolhor
de optimale veerspanning instellen.

A

3

A

Geen belemmering van het uitzicht wanneer de dubbele rolhordeur niet wordt
gebruikt.

B Hier is gekozen om de linker-rolhordeur te
gebruiken voor de doorloop. De rechter-rolhordeur is daarom tijdelijk vergrendeld.

C Beide rolhordeuren sluiten - in dit geval in
het midden - perfect op elkaar aan.

B

4

C
Glijrail.
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Plissé hordeur XL
Toepassing

Schuifpui

Openslaande
tuindeuren

De Japanse vouwoplossing
voor grote oppervlakken
info J

gepatenteerd systeem

kleur J

standaard kleur
gebroken wit
helder wit + zwarte onderdelen
RAL-kleuren

zijn leverbaar tegen
meerprijs.

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

De opvallendste eigenschap van de Plissé hordeur is
dat het horgaas niet oprolt maar opvouwt. Ook bij de
plissé hordeur XL is dat het geval. Door de grotere
breedte is de plissé hordeur XL zeer geschikt voor
grote oppervlakken zoals bijvoorbeeld schuifpuien
en veranda-openingen. In geval van dubbele tuindeuren blijft een dubbele plissé hordeur de gebruiksvriendelijkste oplossing gezien het bedieningsgemak.
De belangrijkste uitbreiding is het tussenprofiel, dat er
voor zorgt dat de geleider niet gaat doorhangen. De
treklijst klapt niet uit zichzelf terug, maar blijft op elke
gewenste stand staan. Dankzij de stabilisatiekoorden
blijft de treklijst evenwijdig en is de hordeur ook door
kinderen eenvoudig en veilig te bedienen. De Plissé
hordeur kan eenvoudig in het kozijn worden geplaatst. De cassette is snel uit te nemen voor reiniging of om op te bergen tijdens de wintermaanden.
De Plissé hordeur BXL t/m HXL is 180 cm breed en
IXL t/m VXL is 200 cm breed. Onderling koppelbaar
en toepasbaar als dubbele plissé hordeur.

opties J
Made in Japan
Imported by Unilux

-

ODD-set (Op-de-dag)
V-strip (correctie schuine onderdorpel)
Plakborstel
Hoekprofiel 43/15
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Plissé hordeur XL
techniek
Plaatsbepaling
Standaard in de dag montage, links of
rechts. Op de dag montage mogelijk
met behulp van optionele op de dag
set.
Maat nemen
Dagmaten moeten tussen 197 cm en
260 cm hoogte zijn. De plisséhordeur
XL is leverbaar vanaf 197 cm t/m 260
cm hoogte.
Montage
De boven- en onderrails op maat zagen en monteren. Vervolgens kan de
plisséhordeur in de geleiders worden
geplaatst en vastgezet.

1.

Het geplisseerde horgaas zorgt
ervoor dat het gaas goed zichtbaar
blijft. Bovendien is het gaas mooi
stabiel en zorgt het voor een fraai
geheel. Het zwarte gaas is UV-bestendig en rotvrij.

2.

Op-de-dag profiel montage.

1

3. De sluitclip

zorgt ervoor dat de
cassette goed gesloten blijft.

4.

Plissé hordeur XL met tussenprofiel.

5.

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

2

Onderhoud
Ketting smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken. Gaas kan worden
schoongespoeld met leidingwater,
het hele systeem is waterbestendig.
Koordspanning is nastelbaar.

V-strip
Een schuinaflopende dorpel dient
vlakgemaakt te worden, daarvoor heeft
Unilux een schuine ondergeleider als
optie.

3

4

PLISSÉ hordeuren type BXL tot en met VXL.

5
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Dubbele Plissé hordeur
Toepassing

Schuifpui

Openslaande
tuindeuren

De Japanse vouwoplossing
voor grote oppervlakken
info J
Made in Japan
Imported by Unilux

kleur J

gepatenteerd systeem

standaard kleur
gebroken wit
helder wit + zwarte onderdelen
RAL-kleuren

zijn leverbaar tegen
meerprijs.

Geschikt voor ‘in-de-dag’ montage bij deuropeningen
vanaf 130 cm tot 600 cm tot onbeperkte breedte koppelbaar.

N.B. Bij RAL kleuren zijn de kunststof
onderdelen zwart.
De volgende RAL-kleuren zijn leverbaar tegen
een gereduceerde meerprijs.
RAL 5011 staalblauw
RAL 6009 groen
RAL 7016 antraciet
RAL 8019 bruin
RAL 9005 diepzwart
RAL 9006 zilvergrijs
RAL 1015 ivoorwit

De opvallendste eigenschap van de Plissé hordeur is
dat het horgaas niet oprolt maar opvouwt. Ook bij de
dubbele Plissé hordeur is dat het geval. Zelfs voor
grote oppervlakken zoals schuifpuien, tuindeuren en
serres biedt de typisch Japanse vouwwijze een stijlvolle oplossing. De treklijst klapt niet uit zichzelf terug,
maar blijft op elke gewenste stand staan. Dankzij de
stabilisatiekoorden blijft de treklijst evenwijdig en is
de hordeur ook door kinderen eenvoudig en veilig te
bedienen. De dubbele Plissé hordeur kan eenvoudig
in het kozijn worden geplaatst. De cassette is snel uit
te nemen voor reiniging of om op te bergen tijdens
de wintermaanden.

opties J

- ODD-set (Op-de-dag)
- Dubbele deurset (bestaande uit: bovengeleider
van 260 cm, magneetstrips en middenstop)
- V-strip (correctie schuine onderdorpel)
- Plakborstel
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Dubbele Plissé hordeur
techniek
Plaatsbepaling
Standaard in de dag montage, links
en/of rechts. Op de dag montage mogelijk met behulp van optionele op de
dag set.
Maat nemen
Dagmaten moeten tussen 176 cm en
260 cm hoogte zijn en minimaal 130
cm breed per deel. Lagere of hogere
maten op aanvraag.
Montage
De boven- en onderrails op maat
zagen en monteren. Vervolgens kan
de plisséhordeur in de geleiders worden geplaatst en vastgezet.
Onderhoud
Ketting smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere smeermid-

delen gebruiken. Gaas kan worden
schoongespoeld met leidingwater,
het hele systeem is waterbestendig.
Koordspanning is nastelbaar.

1.

Het geplisseerde horgaas zorgt
ervoor dat het gaas goed zichtbaar blijft. Bovendien is het gaas
mooi stabiel en zorgt het voor een
fraai geheel. Het zwarte gaas is UVbestendig en rotvrij.

1

2.

Door het toepassen van een
kunststof ketting, die in de bedieningslijst verdwijnt en als geleider
dient, is het mogelijk gemaakt dat
de ondergeleider slechts 4 mm
hoogte heeft.

3.

De sluitclip zorgt ervoor dat de
cassette goed gesloten blijft.

4.

2

Onderling koppelbaar.

5.

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

3

gepatenteerd systeem

V-strip
Een schuinaflopende dorpel dient
vlakgemaakt te worden, daarvoor heeft
Unilux een schuine ondergeleider als
optie.

35

4

PLISSÉ hordeuren type A tot en met V.

35

PLISSÉ hordeuren type X en Z.

5
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Plissé accessoires

Plakborstel 8 en 15 mm, zwart
Deze plakborstel is speciaal voor de afsluiting van de PHD wanneer deze ODD wordt
geplaatst. Leverbaar in 8 en 15 mm in de
kleur zwart, per 10 meter.
Art. Nr: 406-008-9005 (8mm)
Art. Nr: 406-015-9005 (15 mm)
Plakborstel 8 en 15 mm, wit
Deze plakborstel is speciaal voor de afsluiting van de PHD wanneer deze ODD wordt
geplaatst. Leverbaar in 8 en 15 mm in de
kleur wit, per 10 meter.
Art. Nr: 406-008-9016 (8 mm)
Art. Nr: 406-015-9016 (15 mm)

Hoekprofiel set, 43x15, 260 cm
Dit hoekprofiel is bruikbaar bij het ODD
monteren van de PHD. Leverbaar in
Gebroken Wit, Helder Wit en in RAL per 5
stuks verpakt.

43/15

Art. Nr: 241-010-GW
Art. Nr: 241-010-HW
Art. Nr: 241-010-RAL
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Plissé accessoires
ODD set (Op-de-dag profiel set: 3 profielen
+ 4 kunststof verbindingshoeken + 12 montageclips)
Deze ODD set zorgt voor een mooie afwerking van een op-de-dag gemonteerde plisséhordeur.
Art. Nr: 241-019-GW
Art. Nr: 241-019-HW
Art. Nr: 241-019-RAL
ODD profiel XL set (4 profielen 260 cm)
Deze ODD set zorgt voor een perfecte
afwerking en snelle montage van een Plissé
hordeur XL en een dubbel plissé hordeur.
Art. Nr: 241-023-GW
Art. Nr: 241-023-HW
Art. Nr: 241-023-RAL

Dubbele deurset (1 bovengeleider van 260
cm, 1 middenstop + 2 magneetstrips 260
cm)
De DDset is bij uitstek geschikt om 2 plisséhordeuren naar elkaar toe te laten schuiven.
Art. Nr: 241-015-GW
Art. Nr: 241-015-HW
Art. Nr: 241-015-RAL
Ondergeleider
Originele ondergeleider voor de plisséhordeur. Leverbaar in 130 cm en 260 cm en als
set van 5 stuks.
Art. Nr: 241-012-7035 (130 cm)
Art. Nr: 241-013-7035 (260 cm)
Art. Nr: 241-009-7035 (260 cm 5 stuks)

V strip
Speciaal voor het uitvullen van schuine
onderdorpels is deze V strip ontwikkeld.
Leverbaar in 130 cm en 260 cm en als set
van 5 stuks.
Art. Nr: 241-016-7035 (130 cm)
Art. Nr: 241-017-7035 (260 cm)
Art. Nr: 241-018-7035 (260 cm 5 stuks)
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