Voorzzethorren
n
algemeeen
Horren‐d
discount.com levert de voo
orzethor uit
eigen pro
oductie.
De voorzeth
hor van Horren‐d
discount.com is ee
en eenvoudige enn
doeltreffende oplossing voo
or naar buitendraaiende ramen. Biij
Horren‐disccount.com heeft u de keuze uit 2 verschillende
v
profielen, eeen profiel voor “in” en een anderr type voor “op” dde
dag.
discount.com voo
orzethor wordt op
o het kozijn
De Horren‐d
geplaatst en
n doormiddel van
n wervels vastgekklemd. Om het
raam te bed
dienen kan de vo
oorzethor eenvoudig van het kozijnn
worden geh
haald.

Profielen
n.
Bij Horren‐d
discount.com heeeft u keuze uit tw
wee verschillendee
voorzethorp
profielen. Er kan gebruik worden gemaakt van eenn
profiel welkke zeer geschikt is voor montage “in
“ de dag”. Bij diit
type voorzeethor valt slechts een dunne flens op het kozijn zoddat
het kozijn vvlak blijft. Dit kan in sommige geva
allen noodzakelijkk
zijn, zoals b
bij een strak tegen
n het kozijn gemo
onteerde luxaflexx.
Het tweedee profiel is geschikt voor “op de da
ag”montage. Mett
dit type pro
ofiel wordt een slank kader gemaa
akt waartussen heet
gaas wordt gespannen. Dit frame
f
wordt op het
h kozijn
gemonteerd
d door middel van wervels. Eventueel kan dit typee
voorzethor worden voorzien
n van scharnieren
n aan de
bovendorpeel. Hierdoor word
dt het bedieningssgemak vergroot bij
het bedieneen van het raam.

Kleuren p
profielen
De voorzeth
hor van Horren‐d
discount.com is sttandaard leverbaaar
in de RAL klleuren 9001 en 9010. Naast de sta
andaard kleuren
kan Horren‐‐discount.com dee voorzethor in alle RAL kleuren
leveren, de levertijd wordt hierdoor
h
slechts enkele
e
dagen
verlengt.

Gaas
Het standaaard gaas dat toeggepast wordt in de voorzethor is
gemaakt vaan sterk glasvezel met om elk draa
adje een laagje PV
VC.
Met een maaaswijdte van 1.8
8x1.6 mm is er ee
en balans tussen
maximale vventilatie en inseccten werend, zelffs voor de kleinst e
beestjes. Ho
orren‐discount.co
om levert de voorzethorren
standaard m
met grijs gaas. Afhankelijk van hett project kan er (oop
aanvraag) ggekozen worden voor
v
andere kleuren gaas.
Naast het sttandaard gaas kaan Horren‐discount.com de
voorzethor voorzien van gaaas wat geweven is met dunner
door is het
draad. Hierd

gaas nagenoeg onzzichtbaar. Ook poollenwerend gaass zit in het
paakket van Horren‐‐discount.com, hiiermee worden naast
n
inssecten ook voor mensen
m
met een allergie de pollen geweerd.

Affmetingen
Ho
orren‐discount.co
om kan de voorzeethor op maat ma
aken voor
naagenoeg elke afmeting raam. Ook is het systeem ge
eschikt voor
ve
eel uitzetramen.
Staandaard wordt er van een hoogtee of breedte van 1500mm
1
ee
en tussenstijl toeg
gepast. Hierdoor blijven de profielen recht bij
he
et strakgetrokken gaas. Op verzoeek kan de tussenstijl
achterwege gelaten
n worden, u diennt dan wel rekening te
ho
ouden met de tecchnische gevolgenn.

Meten
M
en monteren
Vo
oor het bestellen van een voorzethhor bij Horren‐discount.com
is het opgeven van de dagmaat bij m
montage “in de dag”
d
en
productiemaat bij montage
m
“op de ddag” kleur en aan
ntal
vo
oldoende. Normaal gesproken heeeft u het maatpro
oduct, netjes
ve
erpakt in krimpfolie, ongeveer eenn week later in hu
uis. Het
me
eten van de dagm
maat dient nauwkkeurig te gebeure
en. De
productiemaat is de buitenste maatt van de hor. De breedte
b
van
et profiel is 20mm
m.
he
Vo
oor montage heefft u slechts een sschroevendraaier nodig. De
bijj geleverde vier wervels
w
worden pper stuk met één schroef
ge
emonteerd.

