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Info:
De raamrolhor Super+ is een elegante rolhor met RVS stift gaas-
opsluiting. Standaard wordt deze geleverd met speedreducer. 
Deze speedreducer functioneert gyroscopisch en zorgt ervoor dat 
de raamrolhor Super+ langzaam naar boven oprolt en voorkomt 
de irritante harde klap. Ideaal voor ramen waar veel windbelasting 
is, grotere of schuingeplaatste (dak)ramen. De onzichtbare RVS 
stift in de geleiders zorgt ervoor dat het gaas altijd netjes in de 
geleiders gespannen blijft, waardoor uitwaaien van het gaas niet 
mogelijk is.
De Super+ is eenvoudig te bedienen en is uitgevoerd met een 
schuifvergrendeling. De raamrolhor Super+ kan in het kozijn of 
op het kozijn geplaatst worden. In de dag montage gebeurt met 
speciale in de dag geleiders. Aan de bedieningslijst zit een borstel 
om zelfs de kleinste kieren af te sluiten.
De aluminium cassette is volledig gesloten, het glasvezel gaas zit 
middels een speciaal doek gesealed om een RVS staf. Hierdoor 
blijft het gaas altijd in de geleiders en hebben insecten geen 
mogelijkheden om binnen te komen. De montage is snel een 
eenvoudig.
Uitvoering als rolhordeur is niet mogelijk.

Opties:
•  RAL kleuren

Info:
De BASIC rolhor is een bijna onzichtbare maar zeer effectieve op-
lossing 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 volledig naar wens worden aangepast. De greep is aan bei-
de zijden bedienbaar, zodat de raamrolhor ook buiten geplaatst 
kan worden. Het gaas beweegt zich vrij in de geleiders, wat de 
duurzaamheid ten goede komt. Geschikt voor montage ‘op’- of 
‘in-de-dag’, voor zowel houten, aluminium of kunststof kozijnen.
Voor de raamrolhor is zowel horizontale als verticale plaatsing 
mogelijk, waarbij verticale plaatsing de rolhor eenvoudiger 
bedienbaar maakt bij hoge ramen. Voor een windvaste oplos-
sing raden wij de voorzet Unit of Inklem UNIT (raamplissé’s) of de 
Super+ aan.
Voor de hordeur zijn gemak, gebruiksvriendelijkheid en duur-
zaamheid de sleutelwoorden. 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. Voor deuropeningen breder dan 130 cm 
verwijzen wij naar de dubbele Basic rolhordeuren, de Plisséfit 
of dubbele Plisséfit. De Basic rolhordeur wordt altijd met een 
magneetsluiting geleverd. Bij alle rolhordeuren worden standaard 
2 speciale gaasstickers geleverd.

Opties Raamrolhor: Opties Rolhordeur:
• kantelsluiting (zonder meerprijs) • RAL kleuren
• RAL kleuren • kastafdichting
• kastafdichting

Info:
De Rondo rolhor kenmerkt zich door zijn fraaie design dat met 
zijn ronde lijnen perfect aansluit bij elk interieur.

Toepassing/Opties Rondo Raamrolhor:
De plaatsing kan in het kozijn met een kliksluiting, of op het 
kozijn, met een klik- of magneetsluiting plaatsvinden. De Rondo 
rolhor wordt standaard met een klik sluiting geleverd. Bij cas-
settematen groter dan 150 cm wordt deze automatisch vervan-
gen door een magneetsluiting. Rondo rolhorren voorzien van 
magneetslui-ting kunnen niet ‘in-de-dag’ geplaatst worden. Voor 
een windvaste oplossing raden wij de Voorzet Unit of Inklem 
UNIT (raamplissé’s) of de Super+ aan.

Toepassing/Opties Rondo Rolhordeur:
De Rondo rolhordeur wordt altijd met een magneet sluiting gele-
verd. Bij alle rolhordeuren worden standaard 2 speciale gaassti-
ckers ge leverd. Geschikt voor montage ‘op-de-dag’ voor zowel 
houten, aluminium of kunststof kozijnen. Voor deuropeningen 
breder dan 130 cm verwijzen wij naar de dubbele Basic rolhor-
deuren, de Plisséfit of de dubbele Plisséfit. Voor ‘in-de-dag’ 
montage verwijzen wij naar de Basic rolhordeur of de Plisséfit.

Opties:
• magneetsluiting (bij raamrolhor, zonder meerprijs)
• RAL kleuren
• kastafdichting

Standaard kleuren: Standaard kleuren: Standaard kleuren:

RAL 9001 RAL 9006 RAL 9010 RAL 8019 RAL 7016 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 grijs. N.B. Bij 9010/9001 zijn de kunststof onderdelen crème wit, overig grijs.


