Unilux

Raamhorren
Hordeuren

Rolhor BASIC of RONDO

voor ramen en deuren
Omdat smaken nu eenmaal verschillen, verschillen ook
onze rolhorren; de strakke uitstraling van de Basic of de
ronde contouren van de Rondo. Beide types kunnen als
rolhordeur of raamrolhor gebruikt worden. Voor de rolhordeur is er de magneetsluiting, bij de raamrolhor kunt
u bij de Basic ook kiezen voor een kantelsluiting, of voor
de Rondo raamrolhor de kliksluiting. Het gaas rolt zich
zelf op in de cassette en zit niet in het zicht als de hor
niet in gebruik is. De rolhor is weersbestendig en kan
zowel binnen als buiten geplaatst worden. Zo bent u verzekerd van jarenlang ventileren zonder vliegende insecten.

Het rolhorsysteem van Unilux is de meest comfortabele vorm van insectenwering. Dit solide systeem is
zowel toepasbaar voor ramen als voor deuren.
De aluminium profielen zijn in diverse standaardkleuren leverbaar, tegen een geringe meerprijs kan
men ook kiezen voor een RAL-kleur. Het geleidingssysteem met glijblokken zorgt ervoor dat de hor
altijd probleemloos recht wordt geopend en gesloten. Loopt men per ongeluk tegen het gaas, dan is
éénmaal openen en sluiten voldoende om de hor
weer strak te krijgen. Met de los bijgeleverde stickers
wordt het gaas beter zichtbaar.

Dubbele rolhordeur

voor schuifpuien en
openslaande deuren
De dubbele Basic hordeur is bij uitstek geschikt voor
bredere deuropeningen tot 260 cm, zoals schuifpuien, tuindeuren en serres. Dankzij een inventieve constructie blijft tijdens het bedienen telkens een deel
staan, waardoor het andere deel van de deur gebruikt
kan worden als doorloop.

Draaikiep-raam
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Unilux

Plissé hordeur /
Plissé hordeur XL

Gepatenteerd systeem

De Plissé hordeur van Unilux combineert de Japanse vouwwijze
met Hollandse inventiviteit. Het horgaas is speciaal ontwikkeld
om het te kunnen plisseren. Met andere woorden: de Plissé
hordeur rolt niet op, maar vouwt op. Beroemd zijn de
eenvoudige montage, het probleemloze functioneren en het
ongekende gebruiksgemak. De treklijst klapt niet uit zichzelf
terug, maar blijft op elke gewenste stand staan. En dankzij
de stabilisatiekoorden blijft de treklijst evenwijdig en is de
hordeur ook door kinderen eenvoudig en veilig te bedienen.
Door gebruik te maken van een beweegbare kunststof ketting
die als geleider dient, is de hoogte van de ondergeleider
slechts 3 mm. Een schuinaflopende dorpel dient vlakgemaakt

te worden, daarvoor heeft Unilux een schuine ondergeleider als
optie. Geschikt voor in-de-dag montage en op-de-dag montage
d.m.v. een Op-De-Dag set.
De Plissé hordeur XL is door de grote breedte zeer geschikt
voor grote oppervlakken als bijvoorbeeld schuifpuien en
veranda-openingen. De belangrijkste uitbreiding is
het tussenprofiel dat ervoor zorgt dat de geleider
niet gaat doorhangen. In geval van dubbele
tuindeuren blijft een dubbele plissé hordeur de
gebruiksvriendelijkste oplossing gezien het
bedieningsgemak.

Raamplissé JAPAN

Een strak vormgegeven en soepel lopend raamhor, met
het bekende gevouwen gaas zorgt voor een muggenvrije
nachtrust. Ventileren zonder vervelende insecten is nu
mogelijk in stijl. Samen met de plisséhordeur zorgt de
raamplissé Japan voor eenheid in uw huis en een uniforme uitstraling naar buiten.
Het gevouwen gaas sluit de opening keurig af en blijft
netjes op zijn plaats. Er is geen veer nodig, zodat de
raamplissé Japan bijna geruisloos en met weinig kracht
bediend kan worden. Omdat het gaas zwart is en daardoor niet reflecteert, wordt het uitzicht slechts minimaal gehinderd. Het gaas blijft ook netjes in de geleiders bij winddruk.
De raamplissé kan van links naar rechts en van rechts
naar links bediend worden en is geschikt voor op-de-dag
montage.

Inklem raamplissé UNIT

De inklemraamplissé UNIT kan geplaatst worden in houten, kunststof en aluminium draaikiepramen. Kunststof veerclips zorgen ervoor dat uw kozijn niet
beschadigd en dat het hor uitneembaar blijft. Beide typen raamplissé worden
volledig in elkaar gezet geleverd en zijn dus zeer eenvoudig te plaatsen.

Vaste Hordeur

de Topper van Unilux

Solide, betrouwbaar en duurzaam. Dat is de vertrouwde vaste
hordeur. Dankzij het brede profiel en de inwendige verbindingen is deze deur zeer stevig en solide geconstrueerd. Elke
deur is volkomen haaks. Daardoor
zijn de bekende problemen met
klemmen en over de grond slepen
verleden tijd. Indien gewenst kan
een aluminium schopplaat gemonteerd worden. Deze plaat kan in
zowel aan de onderzijde als schopplaat en in het midden als duwplaat
fungeren. Een duwplaat links of
rechts is tevens een mogelijkheid.

Unilux

Inklem- en
voorzethor
De inklemhor is geschikt voor draaikiepramen. Dankzij
het slimme trekflapje is de hor in een handomdraai uit te
nemen. De vele kleuren waarin deze hor standaard leverbaar is, maakt dat de hor ook een esthetisch verantwoorde keuze is. Een tweede variant van de vaste hor is de
voorzethor; dé uitkomst voor naar buitendraaiende, naar
binnendraaiende of schuivende ramen.

Schuif hordeur

voor serre en schuifpui

De schuifhordeur is de ideale oplossing voor grote deuropeningen en schuifpuien. Door plaatsing van rails zijn deze
vaste hordeuren als schuifhordeuren toe te passen. Dankzij
strakke rails boven en onder en gebruik van glijblokken in
plaats van storingsgevoelige wieltjes, is een lange levensduur
gegarandeerd. Borstels met aangepaste hoogten zorgen voor
een insectendichte aansluiting.

beschermd model

Onze showroom is geheel gerestyled en zeker
een bezoekje waard. Ook de displays zijn onder
handen genomen en zullen beslist een eyecatcher vormen in uw showroom. Wanneer u
meer informatie wenst over onze displays, dan
kunt u contact met ons opnemen.

Innovatief in insectenwering
Unilux Nederland is de trendsetter op het gebied van
insectenweringen. Altijd druk in de weer met nieuwe
ontwikkelingen, marktintroducties en productverbeteringen.
Met succes introduceerden wij al in 1999 de uit Japan
afkomstige plissé hordeur in de Europese markt en in
2002 kwamen we met de inklemhorren speciaal voor
draaikiepramen. In 2006 zagen de raamplissé Japan
en inklemraamplissé Unit het daglicht. Géén “doe het
zelf” teleurstellingen, maar uitsluitend professionele
oplossingen, gericht op het comfort en duurzaamheid.
Bezoek eens de showroom van een van onze dealers
of kijk op www.plisse.com.

Uw dealer

Unilux Nederland B.V.
Schouwrooij 18 • Postbus 201, 5280 AE Boxtel - NL
T: +31 (0) 411 67 79 53 • F: +31 (0) 411 68 42 77 • E: info@uniluxbv.nl

www.plisse.com

