Horren
Zodra de zon meer gaat schijnen en het buiten - en dus ook
binnen - warmer wordt, gaan ramen en deuren open voor frisse
lucht en verkoeling. Helaas weten vliegen, wespen en muggen
onze woon- en slaapkamers zo ook te vinden.
Om deze insecten te weren, is een hor de ideale oplossing. Afhankelijk
van uw situatie kunt u kiezen voor een plisséhordeur, een raamrolhor
of – speciaal voor draaikiepramen – een inzethor. Elke hor wordt op
maat geleverd. Vraag uw SunJoy-specialist naar de mogelijkheden.
Met een hor voor uw raam of deur kunt u binnen optimaal genieten
van frisse lucht en blijven insecten buiten.

Plisséhordeur
Constructie
De plisséhordeur is met zijn decoratieve geplisseerde insectengaas dé oplossing voor iedere deur. Door de hordeuren tegenover
elkaar te plaatsen of te koppelen, zijn ze uitermate geschikt voor
grote openingen zoals een schuifpui.
De plisséhordeuren hebben een onderdorpel van slechts 3 mm,
waardoor de woning goed toegankelijk blijft.
Schuine ondergronden en deurkozijnen
Waneer de ondergrond waarop de plisséhordeur wordt geplaatst
ongelijkmatig is, kan een extra brede kunststof rail worden
gebruikt. Met behulp van een schuine onderrail kan de deur
ook op schuine ondergronden van 6° à 10° worden geplaatst.
Gaas
Het gevouwen gaas is niet alleen fraai, maar ook veel beter
zichtbaar dan vlak gespannen gaas. Ongelukjes zullen daardoor
minder voorkomen. Gebeurt er toch wat, dan zijn oneffenheden
gemakkelijk te herstellen. Het gaas neemt altijd zijn oorspronkelijke vorm weer aan.

Bovenrail met
treklijst (gesloten)

Montage
De plisséhordeur is binnen en buiten te plaatsen. Bekijk met
uw SunJoy-specialist wat voor uw situatie de beste oplossing is.

Bediening
De plisséhordeur is makkelijk te bedienen, ook door kinderen.
De stabilisatiekoorden zorgen er namelijk voor dat de hordeur
makkelijk open en dicht gaat. Door het schakelmechanisme kan
de treklijst in elke gewenste stand blijven staan en schiet de deur
niet hinderlijk terug. De geïntegreerde borstel zorgt ervoor dat de
deur bovendien goed en geruisloos sluit.
Onderrail met hordeur
Reiniging
De deur kan gemakkelijk uit de geleider worden gehaald voor
winteropslag of reiniging. Voor schoonmaken is niet meer nodig
dan een zachte borstel en of een vochtige doek.

Vormgeving

Enkele plisséhordeur

De plisséhordeur is stijlvol vormgegeven – mede dankzij het
gevouwen gaas - en perfect afgewerkt.

Kleuren
De hordeur en de geleiders zijn standaard uitgevoerd in hoogwaardig aluminium, gemoffeld in wit (RAL 9010) en crème (RAL
9001). Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar. Het gaas
is zwart.
Gevouwen gaas

Gaspra raamrolhor

bandbediening

staaldraadbediening

Constructie

Gaspra raamrolhor
(gesloten)

Dankzij de stijlvolle en compacte vormgeving past de Gaspra
raamrolhor bij ieder interieur en in vrijwel elk raam (tot 1.70
cm hoog). Een speciale veerrem voorkomt dat de hor hinderlijk
omhoog schiet.

Montage
De raamrolhorren kunnen zowel binnen als buiten en op of in
het kozijn (op de dag/in de dag) worden gemonteerd. Bekijk met
uw SunJoy-specialist wat voor uw situatie de beste oplossing is.

Bediening
De Gaspra raamrolhor is eenvoudig te bedienen met een
trekkoordje en twee handgrepen. De handgrepen zijn aan de
voor- of achterzijde te plaatsen. Hierdoor kan de hor zowel
binnen als buiten geplaatst worden. De onderlat wordt onder
in de zijgeleider vergrendeld door een geïntegreerde kliksluiting.
De hor kan voorzien worden van een veerrem waardoor bij het
openen van de hor de onderlat langzaam omhoog rolt.

Borstelafdichting
De geleiders zijn voorzien van dubbele borstelafdichting. Deze
afdichting zorgt voor een geruisloze bediening en extra fixatie
van het gaas. Ook de onderlat is voorzien van een afdichtingsborstel waardoor oneffenheden worden geminimaliseerd.

Vormgeving
De Gaspra raamrolhor is compact vormgegeven en gemaakt
van aluminium en hoogwaardige kunststoffen.

Kleuren
De raamrolhor is gemoffeld in wit (RAL 9010), crème (RAL 9001),
antraciet (RAL 7016) en technisch zilver. Het gaas is grijs.

Zijaanzicht

Onderlat met handgrepen

Insecten weren? Kies de oplossing die bij u past!
Plisséhordeur
Geschikt voor enkele en dubbele deuren, bijvoorbeeld keukendeuren, tuindeuren
of een brede schuifpui. Het gaas is geplisseerd en daardoor goed zichtbaar. Dankzij
het ingenieuze schakelmechanisme kan de deur in elke stand open blijven staan.
Raamrolhor
Past op vrijwel elk raam, zowel aan de binnen- als de buitenkant.
Een veerrem voorkomt dat de hor omhoog kan schieten.
Inzethor
Eenvoudig kliksysteem voor draaikiepramen.

Inzethor

Constructie
Een inzethor is de meest eenvoudige oplossing voor draaikiepramen. De hor is vervaardigd van aluminium.
Door de diverse profieldieptes en bevestigingssystemen past
dit systeem nagenoeg in ieder kozijn - zowel binnen als buiten.
Bovendien hoeft er niet in het kozijn geschroefd of geboord te
worden, simpelweg inklikken volstaat.

Vormgeving
Uw SunJoy-specialist:

De inzethor is leverbaar in wit (RAL 9010), verkeerswit
(RAL 9016), crème (RAL 9001), antraciet (RAL 7016),
bruin (RAL 8019), groen (RAL 6009), technisch zilver en
onbewerkt. Het gaas is grijs.
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