Plisséhordeur
algemeeen
Horren‐d
discount.com levert de origginele Japansee
plissé hordeur.
Het systeem
m behoort tot één
n van de meest in
nnovatieve
ontwikkelin
ngen van de laatste jaren. Bij de ho
ordeur is in plaatts
van strak ho
orrengaas gebruik gemaakt van ho
orrengaas welk
geplisseerd is.
Het voordeel van het systeem is dat het wein
nig plaats inneem
mt,
doordat hett geen gebruik maakt
m
van een ond
derdorpel, maar vvan
een geleidin
ngsstrip met een hoogte van slech
hts 3mm. Men heeeft
een vrije do
oorloop en in geo
opende toestand neemt het systeeem
maar ca. 8 ccm plaats in ( bij een deur van 130
0 cm is dit ca. 10 cm
en bij een d
deur van 160 cm is
i dit 15 cm.). Om
m het pakket zo
klein mogellijk te krijgen kun
nt u (optioneel) sluitclips toepasseen.
Het gehele systeem is onderrhoudsvrij en wee
erbestendig.
’s Winters kkan men het systeeem op een eenvvoudige manier
uitnemen een opbergen.

loo
opt. Bovendien zijn de spandrade n die het plisséga
aas strak
ho
ouden van ijzerste
erk nylon gemaakkt.
Staandaard kan men
n kiezen uit antraaciet of grijs gaas.. Antraciet
gaas heeft een bete
ere doorkijk, maaar is meer zichtba
aar. Bij grijs
gaas is de doorkijk iets minder, maaar het valt minder op.

Syystemen
De
e deuren zijn stan
ndaard leverbaar in de breedtes 96, 110, 130,
16
60 en 200 cm. Ind
dien de te bedekkken opening grote
er dan
20
00cm is kan men er
e voor kiezen om
m meerdere syste
emen aan
elkkaar te koppelen of twee systemeen tegen elkaar te
e laten
lop
pen. In beide gev
vallen wordt het bbovenprofiel en de
ge
eleidingsstrip uit één
é stuk en op m
maat geleverd.

Bediening
In open toeestand zit het gaas opgesloten in het
h aluminium
sluitprofiel. Het systeem loo
opt in een zwarte zg. Caterpillar
(ketting) ovver de geleidestrip. Het openen en
n sluiten gaat
eenvoudig d
door het aluminium bedieningsprrofiel heen en weeer
te schuiven. Het systeem is traploos
t
bedienb
baar hetgeen
betekent daat het op ieder geewenste plaats blijft staan. De deuur
wordt stand
daard geleverd met
m een borstel en
n excl. handgreepp.

Meten
M
en monteren
De
e plissé hordeur wordt
w
in principe in de dag gemon
nteerd.
Ind
dien de deur toch
h “op de dag” gem
monteerd dient te
t worden
ku
unnen wij optione
eel hoeklijn 20 x 440 mm, gecoat in
n de kleur
van de deur, meele
everen.

Kleuren p
profielen
Standaard kkleuren zijn RAL 9010
9
(wit), RAL 90
001 (crème), RALL
7016 (antraaciet), RAL 9006 (aluminium) en RA
AL 8019 (bruin).
Daarnaast kkunnen wij option
neel de profielen in ieder gewenstte
RAL kleur leeveren. De kunstsstof onderdelen aan
a de profielen zijn
leverbaar in
n crème en zwartt.

De
e op de vloer geplakte geleidestripp heeft een dikte van slechts
3 mm.
m Indien er sprake is van een oongelijke vloer kan gekozen
wo
orden voor een ie
ets bredere geleiddestrip welke de
on
neffenheden wegneemt en er vooor zorgt dat de plissédeur
ge
eruisloos open en dicht gaat.
Wanneer de onderdorpel van het koozijn aflopend is kan er een
wigvormig verloopprofiel toegepastt worden, zodat de
d
ge
eleidestrip alsnog horizontaal looppt, hetgeen essen
ntieel is voor
he
et goed functione
eren van de plisséé hordeur

Gaas

arantie
Ga

Geplisseerd
d gaas is vele malen sterker dan vlak gaas. Weliswaaar
is de doorkiijk iets minder daan bij de strakke uitvoering,
u
maar
het is beterr zichtbaar waardoor men er niet zo
z snel doorheenn

Op
p alle onderdelen
n van de plissé hoordeur wordt een
n garantie
ge
egeven van 2 jaar. Alle onderdelenn inclusief het gaa
aspakket
ku
unnen door Horre
en‐discount.com vvervangen worde
en.

