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Plisséhordeur
PLISSÉFIT 110/145/180

Dubbele plisséhordeur
PLISSÉFIT 220/290/360

Draaideur Schuifpui Schuifpui

Info:
De Plisséfit heeft de goede eigenschappen van de Ja-
panse plisséhordeur gecombineerd met de wensen en 
eisen van de westerse markt. Het resultaat is een fraai en 
strak vormgegeven plisséhordeur. De Plisséfit is zonder 
extra hulpprofielen direct in- en op de dag te plaatsen; het 
strakke design zorgt voor een onopvallende aansluiting 
bij het kozijn. De bedieningslijst blijft in elke positie staan 
en klapt niet dicht. De lage ondergeleider van 3 mm zorgt 
voor een onbelemmerde doorgang.
Standaard leverbaar in 5 RAL kleuren.

De Plisséfit wordt standaard geleverd per 3 cm oplopend 
in de hoogte.

De maximale breedte maten zijn 110, 145 en 180 cm.

Made in Holland, patented by Unilux!

Opties Plisséfit:
•  RAL kleuren
•  Grijsgaas
• Dubbele deurset
•  Schuine dorpel

Info:
Voor schuifpuien en openslaande tuindeuren is een dub-
bele plisséfit leverbaar. Deze dubbele plisséfit kan grote 
openingen afsluiten voor insecten. Aan beide zijden van 
de opening wordt 1 plisséhordeur geplaatst. De beide 
plisséhordeuren sluiten in het midden tegen elkaar door 
middel van een magneetstrip. Deze magneetstrip is ver-
werkt op de plaats waar normaal gesproken de borstel zit 
en valt dus helemaal niet op. Zowel de onder- als boven-
geleider lopen door en vormen één geheel met het kozijn. 
De dubbele plisséfit kan zowel in- als op de dag geplaatst 
worden zonder hulpprofielen.

Made in Holland, patented by Unilux!

Opties Plisséfit:
•  RAL kleuren
•  Grijsgaas
• Dubbele deurset
•  Schuine dorpel

Standaard kleuren: Standaard kleuren:

RAL 9001 RAL 9006 RAL 9010 RAL 8019 RAL 7016 RAL 9001 RAL 9006 RAL 9010 RAL 8019 RAL 7016

N.B. Bij 9010/9001 zijn de kunststof onderdelen crème wit, overig zwart. N.B. Bij 9010/9001 zijn de kunststof onderdelen crème wit, overig zwart.

Openslaande 
tuindeuren

De Plisséfit bedient 
en sluit perfect met 
een fraai vormgege-
ven sluiting.

De Plisséfit bedient 
en sluit perfect met 
een fraai vormgege-
ven sluiting.

Toepassing: Toepassing:


