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OVER UNILUX
Unilux ontwikkelt en fabriceert horren voor de vakhandel
in onze eigen fabriek in Nederland. Doordat we alle
processen van productontwikkeling tot levering zelf
beheersen kunnen we de beste maatwerk horren leveren. En kunnen we snel services afwikkelen in onze
fabriek, zeker niet onbelangrijk bij een echt functioneel
gebruiksartikel als horren.
Onze klanten zijn de betere zonvakhandel, raamdecoratiespecialist en kozijnenspecialist. De consument in dit
hogere segment wil ontzorgd worden en is gebaat bij
een partnerschap tussen Unilux en detaillist.

We werken continu aan verdere verbeteringen en nieuwe oplossingen om onze dealers de beste producten
en beste service te bieden en zo hun onderscheidend
vermogen te vergroten. Daarnaast ontwikkelen we ook
unieke andere afschermingproducten of diensten die
een eigen categorie verdienen.

We blijven tenslotte Screening Pioneers….

			
Unilux is specialist in horren op maat. Voor een vaste hor, een rolhor of
een complete hordeur bent u bij ons aan het juiste adres. Met productie in Nederland en horren
die speciaal zijn ontwikkeld voor de Nederlandse markt is Unilux uw betrouwbare horrenleverancier. Unilux horren worden verdeeld via de vakhandel.

				
Topspin® is een innovatieve zonwering van Unilux die optimaal
geschikt is voor bijzondere utiliteitsbouw: van koepel en serre tot een (al dan niet gebogen) lichtstraat en een grote glasfaçade. Deze vorm van zonwering is geschikt voor grote, hoge, brede,
gebogen en ingewikkelde oppervlakken en daarbij ook dé duurzame oplossing voor licht- en
warmteregulering in het gebouw. Topspin wordt aangeboden via Unilux Specials B.V.

				
De scheidingswand van Rollerwall biedt u de mogelijkheid om
uw ruimtes flexibel in te richten. Standaard voorzien van een aluminium frame, kunststof panelen
en handige wielen. Rollerwall wordt rechtstreeks aangeboden via www.rollerwall.nl

				
Fractions zijn aluminium shutters van Unilux. Een bijzonder, gepatenteerd ontwerp, met productie in Nederland maken deze raamdecoratie uniek en exclusief.
Fractions worden aangeboden via geselecteerde dealers. www.fractions.nl

								
Windowstylist helpt door raamdecoratie live te visualiseren voor uw eigen raam of deur met behulp van augmented reality.
Windowstylist is een gratis app die werkt op alle tablets en smartphones; ervaar live en in 3D op
je scherm hoe een rolgordijn, shutters of jaloezieën passen bij uw inrichting! Dealers kunnen zich
aanmelden via www.windowstylist.nl. Zo kunt u als dealer uw klant een complete gebruikerservaring bieden en haalt u “het nieuwe winkelen” direct in huis! Zorg dat u ook vermeld wordt in de
dealerlocator.

AWARDS

- Zonvak Leverancier van het jaar 2013
- Z&R Beste Communicatie 2014
- Intirio Future of Shopping award 2016
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Horren algemeen
Horren maken het mogelijk om te ventileren zonder vliegende insecten binnen te laten. Muggen kunnen je uit de
slaap houden, kunnen steken en ziektes overbrengen.
Vliegen bevuilen de oppervlakken waarop ze landen
en wespen kunnen pijnlijk steken. Een hor is de beste
methode om deze beestjes buiten de deur te houden.
Omdat horren zo functioneel zijn moeten ze nauwelijks
opvallen en makkelijk zijn in het gebruik. Daarnaast
moeten ze altijd hun werk doen in een periode van overlast. Horren worden dagelijks gebruikt, in weer en wind.

Met name horren die voor deuren worden ingezet
worden tientallen keren per dag geopend en gesloten
en moeten dus zeer duurzaam zijn. Daardoor kan een
Unilux hor vele jaren mee en omdat we onze horren kunnen repareren is die levensduur vaak weer te verlengen.

Typen horren

Horren zijn in te delen in 3 types:
1. vaste horren: vlak opgespannen gaas in een frame. Het gaas is altijd zichtbaar voor de opening.
2. rolhorren: gaas rolt op in een cassette. Het gaas is vlak en niet zichtbaar als de hor niet in gebruik is.
3. plisséhorren: gaas vouwt op in een cassette. Het gaas is geplisseerd en vouwt op in een cassette, en dus niet
zichtbaar als de hor niet in gebruik is. Unilux introduceerde in 1999 als eerste de plisséhordeur 			
en sindsdien is het de meest succesvolle hordeur.

Gaas

Het gaas is het belangrijkste onderdeel van de hor: als functioneel filter voor de buitenlucht hangt ons gaas in zon en
regen en houdt vliegende insecten buiten.

Gaas kleur

Het gaas moet zo weinig mogelijk opvallen om het uitzicht naar buiten niet te belemmeren. Maar het gaas moet ook UV
bestendig zijn voor een langere levensduur. Beide voordelen zijn terug te vinden in zwart gaas. Het zwarte gaas hindert
het uitzicht het minst van allemaal en is veel beter UV bestendig dan grijs gaas. Standaard leveren we dan ook zwart
gaas in al onze producten vanaf 2016. Grijs gaas is altijd optioneel beschikbaar, maar raden wij af.
In het geval van grijs geplisseerd gaas valt dit zelfs buiten de normaal geldende garantie. Doordat de vouw extra
gevoelig is voor de staat van het gaas zal dit bij grijs gaas een zwak punt worden bij blootstelling aan UV straling.
Door een speciaal ontwikkeld receptuur en unieke vouwprocedure. Bij de oude plisséhordeur kon het gaas wel eens
scheuren op de vouwnaad. Met de ontwikkeling van de Plisséfit is dit sterk verbeterd: door een speciaal ontwikkeld
procedé kan het gaas duurzaam gevouwen worden.

Oude Japanse plisséhordeur

Nieuw PPP gaas (Triple P net)
Om pollen of huisdieren buiten te houden hebben
we speciale gaastypen die beperkt toepasbaar
zijn in enkele producten. Ondanks dat we het best
beschikbare pollengaas gebruiken is de werkzaamheid
van het pollengaas beperkt: slechts een deel van de
pollen wordt tegengehouden. Het petscreen gaas
houdt huisdieren binnen (of buiten), maar is niet
oneindig sterk. We vertellen u liever tevoren wat u
kunt verwachten.

Grijs petscreen gaas
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Gaas materiaal

Onze rolhorren worden geleverd met PGP gaas: een glasfiber kern met een PVC coating zorgt voor een stijf gaas
dat mooi oprolt. Onze vaste horren worden geleverd met PPP gaas: gaas van polypropyleen filament is extreem sterk
en buitengewoon doorzichtig doordat de draad erg dun is. Geplisseerde horren worden geleverd met geplisseerd
PPP gaas.

PGP grijs

zwart PPP gaas

PGP grijs

zwart PPP gaas
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CONTACT
Unilux BV
Schouwrooij 18 • 5281 RE
Postbus 201 • 5280 AE Boxtel • NL
T: +31 (0) 411 67 79 53 • F: +31 (0) 411 68 42 77
E: info@unilux.nl • www.unilux.nl
KvK: 56668651
BTW nr.: NL 8522 48 659 B01
IBAN: NL55RABO0170006212
BIC: RABONL2U

Routebeschrijving

Binnendienst

Bestellingen/ vragen over orders
Voor vragen over uw orders, bestellingen, wijzigingen,
retouropdrachten en leveringen kunt altijd terecht op
www.uniluxdealer.nl. Wijzigingen, retouropdrachten of
orders nemen wij alleen schriftelijk aan. U kunt ook per
mail contact opnemen met verkoop@unilux.nl.

Vanaf ‘s-Hertogenbosch of Eindhoven neemt u de afslag
Boxtel/Liempde (afslagnummer 26). U houdt richting
Boxtel aan. Vervolgens gaat u vier rotondes rechtdoor
en blijft de weg volgen. Wanneer de weg een knik naar
rechts maakt ziet u ons pand aan de linkerkant.

Telefonische bereikbaarheid
Voor technische ondersteuning zijn wij maandag tot en
met vrijdag van 8.00 uur tot 12.15 uur en van 13.00 uur
tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar.

Buitendienst

U kunt ook een afspraak met één van onze buitendienst
medewerkers maken:
Jurjen Schotanus
T: 06 15 96 02 41
			
E: jurjen@unilux.nl
			
PC: 1000-2099, 3600-3899,
				 7400-9999

Cees Schoneveld
T: 06 22 41 46 05
			
E: cees@unilux.nl
			
PC: 2100-3599, 3900-4699,
				
5300-5399, 6500-7399

Robert van Loosbroek T: 06 53 81 30 75
			
E: robert@unilux.nl
			
PC: 4700-5299, 5400-6499
			
en België
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facebook.com/UniluxBV
twitter.com/UniluxBV
youtube.com/UniluxBV
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Raamrolhor COMFORT
Effectieve oplossing

Nieuw!

Info:
De onzichtbare oplossing met het zichtbare effect
De raamrolhor COMFORT is, een bijna onzichtbare, maar
zeer effectieve oplossing om insecten buiten te houden.
De cassette meet slechts 42 mm; het frame kan daarom
vaak buiten het zicht geplaatst worden, achter bijvoorbeeld de raamdecoratie. Bovendien kan de kleur van de
aluminium profielen naar wens worden aangepast.
Standaard wordt de rolhor met een magneetsluiting geleverd, kantelsluiting is mogelijk zonder meerprijs. Zowel
horizontale als verticale plaatsing is mogelijk, waarbij verticale plaatsing de rolhor eenvoudiger bedienbaar maakt
bij hoge ramen. De greep is aan beide zijden bedienbaar,
zodat de raamrolhor COMFORT ook buiten geplaatst kan
worden.
Het gaas beweegt zich vrij in de geleiders, wat de duurzaamheid ten goede komt. Voor een windvaste oplossing
raden wij de voorzet UNIT of inklem UNIT (raamplissé’s)
of de Super+ aan.
De raamrolhor COMFORT kan in het kozijn of op het kozijn geplaatst worden.

Toepassing:

Draairaam
naar binnen

Draairaam
naar buiten

Draaikiepraam

Dakraam

Opties:
• Kantelsluiting
• RAL kleuren (meerprijs)
• Grijs gaas
Wordt standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren:

RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016

RAL 9006

RAL 8019

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren. Zie RAL waaier voor exacte afstemming.
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.
NB: bij RAL 9001/9010 worden crème witte onderdelen toegepast, overig grijs.
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Schuifraam

Techniek:
Plaatsbepaling

Montage

Bij buitendraaiende ramen: kastzijde van
de rolhor binnen monteren aan de scharnierzijde of boven.
Bij binnendraaiende ramen: kastzijde van
de rolhor buiten monteren aan de scharnierzijde of boven. Het systeem
kan dus van links naar rechts, van rechts
naar links of van boven naar beneden
worden geplaatst.
De treklijst is aan beide zijden bedienbaar
en kan niet contra gemonteerd worden.

Op-de-dag: steek de geleiders aan de
cassette. De schroef achter in de geleider
borgen en monteer het systeem op het
kozijn d.m.v. de gaatjes in de geleiders.
In-de-dag: druk de ‘in-de-dag’ blokjes in
de geleiders en steek de geleiders aan de
cassette en monteer het systeem in het
kozijn.

Onderhoud

Bepaal de kastzijde van het rolhorsysteem (links, rechts of boven). Neem de
dagmaat van het kozijn. Voor ‘op-de-dag’
montage: breedte = dagmaat + 52 mm,
hoogte = dagmaat + 60 mm. Voor ‘in-dedag’ montage: eindmaten opgeven.
Bij bestelling: kast- en geleidermaat
invullen op ons bestelformulier, dus niet
breedte x hoogte! De gevonden maten
dienen als eindmaten te worden opgegeven. (De kastmaat mag niet kleiner zijn
geleidermaat
dan 420 mm). Vervolgens ‘in’- of ‘op-dedag’ montage aangeven.

De raamrolhor COMFORT is voorzien van
de mogelijkheid om achteraf eenvoudig
de veerspanning te corrigeren.

Een glasvezel-kern met een zwarte
PVC-coating maken het gaas rekvrij,
geleidermaat
kastmaat
UV-bestendig,
sterk en brandvertragend.
De in-de-dag montage clip.

3.

Eenvoudige montage door nieuwe
kapsteun.

geleidermaat

kastmaat

breedte

kastmaat

kastmaat

Glijrail
13

kastmaat

geleidermaat

kastmaat

geleidermaat

geleidermaat

hoogte

geleidermaat

kastmaat

kastmaat

kastmaat

2.

geleidermaat

kastmaat

geleidermaat

kastmaat
kastmaat

3.

1.

40,5geleidermaat

42,5

2.

Verwijder vuil van de geleiders, cassette
en gaas met een vochtige doek of een
stofzuiger met opzetborstel. De geleiders
smeren met uitsluitend siliconenspray.
Geen andere smeermiddelen gebruiken.

Maat nemen

geleidermaat

1.

26
40,5

81,5

Glijrail
13

42,5

40,5

26

Glijrail

81,5
o.d.d. 5 mm

13

8 mm
i.d.d.
o.d.d. 5 mm

42,5
8 mm
i.d.d.

26
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Raamrolhor SUPER+
Met gaasopsluiting
Info:
De elegante rolhor met gaasopsluiting
De raamrolhor Super+ is een elegante rolhor met RVS
stift gaasopsluiting. Standaard wordt deze geleverd met
speed-reducer. Deze speedreducer zorgt ervoor dat de
raamrolhor Super+ langzaam naar boven oprolt. 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 geseald 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 en eenvoudig.
Uitvoering als rolhordeur is niet mogelijk.

Standaard
geleverd met
speedreducer

Toepassing:

Draairaam
naar binnen

Draairaam
naar buiten

Draaikiepraam

Dakraam

Opties:
• RAL kleuren (meerprijs)
• Grijs gaas
• Treklijst contra
Wordt standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren:

RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016

RAL 9006

RAL 8019

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren. Zie RAL waaier voor exacte afstemming.
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.
NB: bij RAL 9001/9010 worden crème witte onderdelen toegepast, overig zwart.
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Schuifraam

Techniek:
Plaatsbepaling

Onderhoud

Bij buitendraaiende ramen: cassette
boven aan de binnenzijde monteren.
Bij binnendraaiende ramen: cassette
boven aan de buitenzijde monteren.
De treklijst is aan beide zijden
bedienbaar, maar kan op verzoek contra
gemonteerd worden.

Verwijder vuil van de geleiders, cassette
en gaas met een vochtige doek of een
stofzuiger met opzetborstel.

1.

1.

Een elegante cassette met een eenvoudig
bedienbare treklijst hoeft niet op te vallen
achter de raamdecoratie.

Maat nemen

2.

Neem de dagmaat van het kozijn op.
Voor ‘op-de-dag’ montage: breedte =
dagmaat + 52 mm, hoogte = dagmaat
+ 60 mm. Voor ‘in-de-dag’ montage: eindmaten opgeven.
Let op: minimale breedte is 480 mm.

Glasfiber gaas met een PVC coating
wordt vastgehouden in de geleiderrail met
een RVS stift.

2.

3.

Detail gaasopsluiting.

4.

Montage

Exploded view Super+.

Op-de-dag: steek de geleiders aan de
cassette. De schroef achter in de geleider
borgen en monteer het systeem op het
kozijn.
In-de-dag: steek de geleiders aan de cassette en monteer het systeem in het
kozijn.

3.

5.

Contra treklijst.

4.

49

11,5

26
47.5
22

In-de-dag

11,5
40
26
o.d.d.
5 mm
i.d.d.
11 mm

Op-de-dag

22,5
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5.

Raamhor vast VOORZETHOR &
Nieuw!
VEERSTIFTHOR
Eenvoudige strakke hor
Info:
Een ultieme oplossing voor houten kozijnen
De vaste raamhor kan worden geleverd in 2 uitvoeringen: Ten
eerste als scharnierende voorzethor die op-de-dag geplaatst kan
worden. Ten tweede als veerstifthor voor plaatsing in-de-dag.
Het nieuwe scharnierende voorzethor wordt geleverd met losse scharnieren en een magneet en is eenvoudig op-de-dag te
monteren.
- Plaatsing op het kozijn d.m.v. scharnieren en een magneet.
De veerstifthor is nieuw in het assortiment en biedt de mogelijkheid om dit vaste horpaneel in een houten kozijn of muursponning te plaatsen. De borstel rondom het profiel zorgt voor een
insecten-dichte afsluiting. Met een 4-tal veerstiften is de veerstifthor eenvoudig te plaatsen. De veerstiften worden geplaatst
op de hoogtestijlen.
- Plaatsing in het kozijn d.m.v. de veerstiften, die het hele
paneel makkelijk uitneembaar maken.

Toepassing:

Draairaam
naar binnen

Draairaam
naar buiten

Schuifraam

Draaikiepraam

Opties:
• RAL kleuren (meerprijs)
• Grijs gaas
• Pollengaas (meerprijs)
Wordt standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren:

RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016

RAL 9006

RAL 8019

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren. Zie RAL waaier voor exacte afstemming.
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.
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Techniek:
Plaatsbepaling

Onderhoud

Bij binnendraaiende ramen buiten monteren, bij buitendraaiende ramen binnen. De
profielen zijn geëxtrudeerd uit aluminium,
de hoekprofielverbindingen in verstek.
Een middenkader wordt toegepast vanaf
1600 mm hoogte.

Verwijder vuil met een vochtige doek of
een stofzuiger met opzetborstel.

1.

De voorzethor kan met scharnieren op het
kozijn geplaatst worden.

Maat nemen
In-de-dag montage: veerstifthor dagmaten opgeven.
Op-de-dag montage: voorzethor
scharnierend - eindmaten doorgeven.

Montage
Montage veerstifthor: Plaats de veerstifthor in het kozijn, teken de plaats van
de veerstiftjes af en haal de hor uit het
kozijn. Boor met een 7 mm boor tot
15 mm diep. Zet daarna de busjes in het
hout en plaats de veerstifthor in het kozijn.
Montage voorzethor: De voorzethor
wordt middels scharnieren gemonteerd.

VOORZETHOR
25

13

25

VEERSTIFTHOR

Beschermd Model

02*6 - 2016/2017

13

1.

Raamhor vast INKLEMHOR
Klik en klaar
Info:
De gebruiksvriendelijke hor in een handomdraai
geplaatst
Inklemhorren zijn bij uitstek geschikt voor draaikiep ramen.
De hor is eenvoudig in de raamopening te klemmen wat
schroeven of boren overbodig maakt. Het raam kan met
de aanwezige hor moeiteloos geopend en gesloten worden. De inklemhor is geschikt voor draaikiep kozijnen in
hout, kunststof en aluminium. 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.

Toepassing:

Draaikiepraam

Opties:
• RAL kleuren (meerprijs)
• Grijs gaas
• Pollengaas (meerprijs)
Wordt standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren:

RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016

RAL 6009

RAL 5011

RAL 9016

RAL 9006

RAL 8019

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren. Zie RAL waaier voor exacte afstemming.
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.
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Techniek:
Plaatsbepaling

Montage

De horren worden in verstek gezaagd
geleverd voorzien van speciale klem
men. Een middenkader (Ø 12 mm) wordt
toegepast vanaf 1600 mm hoogte. Met de
totale profiel hoogte van slechts 30 mm
past de hor ook mooi achter een rolluik.
Een eventueel aanwezige lekdorpel mag
maximaal 19 mm uitsteken.

De inklemhor wordt eenvoudig in de
raamopening gedrukt. Deze kan ook eenvoudig worden uitgenomen.

1.

Onderhoud
Verwijder vuil met een vochtige doek of
een stofzuiger met opzetborstel. Als het
raam te strak afgesteld staat, waardoor
de greep niet helemaal meer wil sluiten
met de inklemhor geplaatst, kunt u het
raam in veel gevallen nastellen.

Maat nemen

2.

Controleer voorgenoemde inbouwmaten. Bij aluminium en kunststof draai-
kiepramen: geef de exacte dagmaten op
1.
van het kozijn. Unilux zorgt voor speling.
Standaard 8 RAL kleuren zonder meerIn uitzonderlijke gevallen kunt u producprijs.
Kozijn hout:
Clips op hoogtestijlen
tiematen opgeven. Klemming hor boven
en onder. Bij houten draaikiepraam: vanaf
2.
aluminium onderstrip gemeten dagmaten
De inklemhor zit mooi in het kozijn.
opgeven (zie doorsnede hout).

3.

3.

LET OP: Bij houten draaikiepramen die
voorzien zijn van een aluminium onderstrip kan het zijn dat de aluminium onderstrip gelijk staat met de sponning. Vink op
het bestelformulier dan NIET hout-alu aan.
(Mocht u hierover vragen hebben, neem
dan contact met ons op).
Geef aan op het bestelformulier: clips op
hoogtestijlen.
Let op uitstekende delen op het raam!

Houten draaikiepraam waarbij de lip van
de inklemhor op de aluminium onderstrip
staat.

4.

Handige uitneemflap.

4.
Kozijn hout:
Clips op hoogtestijlen
Kozijn hout:
Clips op hoogtestijlen

Beschermd Model

25

HOUTEN kozijn
Dagmaten opgeven
vanaf bovenzijde alu
met optie hout/alu

30
19
HOUTEN kozijn
Dagmaten opgeven
vanaf bovenzijde alu
met optie hout/alu
HOUTEN kozijn
Dagmaten opgeven
vanaf bovenzijde alu
met optie hout/alu

30

25

8,5
25
10
19

30

33,5

19
33,5
33,5
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8,5
8,5
10
10

Raamplissé VOORZET UNIT
Strak vormgegeven
Info:
Vouwkunst voor uw ramen
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 voorzet UNIT 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 voorzet UNIT bijna geruisloos en met weinig
kracht bediend kan worden. Omdat het gaas zwart is en
daardoor niet reflecteert, wordt het uitzicht slechts minimaal gehinderd. In verstek gezaagde aluminium profielen
zorgen voor een luxe uitstraling.
De raamplissé voorzet UNIT kan van links naar rechts en
van rechts naar links bediend worden en is geschikt voor
‘op-de-dag’ montage. Bediening van boven naar beneden is niet mogelijk i.v.m. vervuiling en uitzakken van het
gaas. Het frame is eenvoudig van de montageclips te verwijderen, de hor is dus uitneembaar voor schoonmaakklusjes.

Toepassing:

Draairaam
naar binnen

Draairaam
naar buiten

Draaikiepraam

Dakraam

Schuifraam

Opties:
• Grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde UV bestendigheid en verminderd doorzicht)
• RAL kleuren (meerprijs)
Wordt standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren:

RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016

RAL 9006

RAL 8019

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren. Zie RAL waaier voor exacte afstemming.
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.
NB: bij RAL 9001/9010 worden crème witte onderdelen toegepast, overig zwart.

Beschikbaar in de app!
02*9 - 2016/2017

Techniek:
Plaatsbepaling

Onderhoud

Bij buitendraaiende ramen: binnen monteren.
Bij binnendraaiende ramen: buiten monteren. Het systeem kan van links naar rechts
en van rechts naar links worden geplaatst.

Verwijder vuil door de raamplissé af te
spoelen met leiding water.

1.

1.

Handgreep wordt standaard meegeleverd.

2.

Maat nemen
Neem de dagmaat van het kozijn. Voor
‘op-de-dag’ montage:
dagmaatbreedte en -hoogte +50 mm.
25bij dakvensters:
25 grotere breedte.
Let op
Bij systemen breder dan 1200 mm sluit
het gaaspakket niet. Deze worden dubbel
uitgevoerd. Dat wil zeggen 2 in 1 systeem
(prijs dubbel systeem). In de treklijsten
worden magneten gemonteerd.

Door de smalle profielen past de raamplissé achter de raamdecoratie.

3.

Op-de-dag montage.

2.
50-65

50-65

36.4

36.4

3.

Montage
Het frame wordt in verstek gezaagd en
compleet in elkaar gezet geleverd.
Haal de beschermfolie van de montageclips. Plak de raamplissé tegen het kozijn.
Trek het frame weer los; de clips blijven
op het kozijn plakken. Borg deze met
parkers.

24
34

54

54

53

53

34

34

24

24

24
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Raamplissé INKLEM UNIT
Soepel lopend
Info:
Klemvaste vouwkunst

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
inklem UNIT raamplissé 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 bijna geruisloos en met weinig kracht bediend
kan worden. Omdat het gaas zwart is en daardoor niet
reflecteert, wordt het uitzicht slechts minimaal gehinderd.
Zonder te boren of schroeven wordt de inklem UNIT
raamplissé eenvoudig in uw kozijn geklemd en is altijd
uitneembaar. Recent vernieuwd: de standaard meegeleverde handgreep, voor nog meer bedieningsgemak.
De inklem UNIT raamplissé kan van links naar rechts en
van rechts naar links bediend worden en is geschikt voor
draaikiepramen. Bediening van boven naar beneden is
niet mogelijk i.v.m. vervuiling en uitzakken van het gaas.
Het frame is door de veerclips eenvoudig uit het kozijn
te verwijderen, de hor is dus makkelijk uitneembaar voor
schoonmaakklusjes.

Toepassing:

Draaikiepraam

Opties:
• Grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde UV bestendigheid en verminderd doorzicht)
• RAL kleuren (meerprijs)
Wordt standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren:

RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016

RAL 9006

RAL 8019

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren. Zie RAL waaier voor exacte afstemming.
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.
NB: bij RAL 9001/9010 worden crème witte onderdelen toegepast, overig zwart.

Beschikbaar in de app!
02*11 - 2016/2017

Techniek:
Plaatsbepaling

Montage

Controleer of er voldoende ruimte is voor
de klem. Een eventuele lekdorpel mag
max. 8 mm uitsteken.

Het frame wordt compleet in elkaar gezet,
in verstek gezaagd geleverd.

Maat nemen
Neem de dagmaat van het kozijn. Unilux
zorgt voor speling. In uitzonderlijke gevallen kunt u productiematen opgeven. Geef
deze maat door voor aluminium of kunststof kozijnen.
Voor een houten kozijn met aluminium
onderstrip neem de dagmaat vanaf de
bovenzijde aluminium onderstrip. Geef dit
ook aan op ons bestelformulier.
LET OP: Bij houten draaikiepramen die
voorzien zijn van een aluminium onderstrip kan het zijn dat de aluminium onderstrip gelijk staat met de sponning. Vink op
het bestelformulier dan NIET hout-alu aan.
(Mocht u hierover vragen hebben, neem
dan contact met ons op).
Geef aan op het bestelformulier: klemming links en rechts.
Bij systemen breder dan 1200 mm sluit
het gaaspakket niet. Deze worden dubbel
uitgevoerd. Dat wil zeggen 2 in 1 systeem
(prijs dubbel systeem). Sluiting in het midden d.m.v. een magneetstrip.

1.

Onderhoud
Verwijder vuil door de raamplissé af te
spoelen met leiding water.

1.

De veerclips zorgen voor de klemming in
het kozijn en het frame blijft uitneembaar.

2.

2.

De hor wordt volledig in elkaar gezet en in
verstek gezaagd geleverd. Eenvoudig de
hor in het kozijn klemmen en de montage
is gereed.

3.

3.

De hor blijft eenvoudig uitneembaar.

4.

Detail hout-alu binnenaanzicht.
De inklem UNIT rust op de aluminium
strip.

5.

Detail hout-alu buitenaanzicht. De inklem
UNIT rust op de aluminium strip.

6.

Bij RAL kleuren zijn de kunststof onderdelen zwart.

4.

5.

Patented

6.
50-65

25

50-65

36.4
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36.4

Raamplissé COMBI UNIT
Ventileren en verduisteren
Info:
Verduisterende vouwkunst
Ideale combinatie van insectenwering en raamverduistering/raamdecoratie in één frame. De ideale combi voor
dakramen en lichtkoepels. Zo kan traploos geventileerd
worden en/of verduisterd; en dat in 1 systeem. De onderlinge sluiting wordt bij elkaar gehouden middels een magneetstrip. Standaard zwart gaas (grijs gaas op verzoek).
Keuze uit 5 kleuren geplisseerd doek, te weten: zwart,
antraciet, zilvergrijs, gebroken wit en donkerbeige. Het
geplisseerde doek heeft een gemetaliseerde achterzijde
en is lichtdicht.
Let wel, de aangebrachte perforatiegaatjes evenals de
zijgeleiders zorgen voor een minimale lichtinval!
Profieldetails en doorsnede komen overeen met de raamplissé, zowel de voorzet als inklem UNIT.
Niet geschikt voor buitengebruik en verduisteren alleen
met gesloten raam in verband met windbelasting. De stof
mag niet nat worden.
Let op: Bij een grotere hoogte dan 1200 mm, past het
pakket niet in zijn geheel in de cassette.
Bij schuine en/of horizontale montage is het noodzakelijk
het systeem extra te borgen met schroeven.

Toepassing:

Draairaam
naar buiten

Dakraam

Lichtkoepel

Opties:

Maat nemen

• Grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde UV bestendigheid en verminderd doorzicht)
• RAL kleuren (meerprijs)

Neem de dagmaat van het kozijn.
- Voor op-de-dag montage: dagmaatbreedte en -hoogte
+ 50 mm. Let op bij dakvensters grotere hoogte.
- Voor in-de-dag montage: meet de strakke dagmaten.

Wordt standaard geleverd met zwart gaas.

NB: De Combi inklem UNIT wordt standaard voorzien van
extra wervels.

Standaard kleuren:

RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016

RAL 9006

RAL 8019

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren. Zie RAL waaier voor exacte afstemming.
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.
NB: bij RAL 9001/9010 worden crème witte onderdelen toegepast, overig zwart.
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03
HORDEUREN
Rolhordeur COMFORT
Plisséfit
Dubbele Plisséfit
Vaste hordeur
Schuifhordeur

03 * 1
03 * 3
03 * 5
03 * 7
03 * 9

Rolhordeur COMFORT
Duurzaamheid
Info:
De flexibele oplossing met de lange levensduur
Gemak, gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid zijn de
sleutelwoorden van deze hordeur. 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. Wanneer de rolhordeur niet wordt gebruikt, zit het gaas netjes opgeborgen
in de compacte cassette. En met een cassettemaat van
slechts 42 mm valt de rolhordeur COMFORT nauwelijks
op in uw huis.
Geschikt voor montage ‘op’- of ‘in-de-dag’, voor zowel
houten, aluminium als kunststof kozijnen. Voor deuropeningen breder dan 1300 mm verwijzen wij naar de Plisséfit of de dubbele Plisséfit.
De COMFORT rolhordeur wordt altijd met een magneetsluiting geleverd. Bij alle rolhordeuren worden standaard
2 speciale gaasstickers geleverd.

Toepassing:

Draaideur

Schuifpui

Opties:
• RAL kleuren (meerprijs)
• Grijs gaas
Wordt standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren:

RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016

RAL 9006

RAL 8019

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren. Zie RAL waaier voor exacte afstemming.
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.
NB: bij RAL 9001/9010 worden crème witte onderdelen toegepast, overig grijs.

03*1 - 2016/2017

Techniek:
Plaatsbepaling

Onderhoud

Bij buitendraaiende deuren: kastzijde van
de rolhordeur binnen monteren aan de
scharnierzijde.
Bij binnendraaiende deuren: kastzijde van
de rolhordeur buiten monteren aan de
scharnierzijde.
De treklijst is aan beide zijden bedienbaar
en kan niet contra gemonteerd worden.

Verwijder vuil van de geleiders, cassette
en gaas met een vochtige doek of een
stofzuiger met opzetborstel. De geleiders
smeren met uitsluitend siliconenspray.
Geen andere smeermiddelen gebruiken.
De raamrolhor COMFORT is voorzien van
de mogelijkheid om achteraf eenvoudig
de veerspanning te corrigeren.

Maat nemen

2.

De in-de-dag montage clip.

3.

3.

Eenvoudige montage door nieuwe kapsteun.

kastmaat

kastmaat

geleidermaat

81,5

Glijrail
13

42,5

40,5

26

Glijrail

81,5
o.d.d. 5 mm

13

o.d.d. 5 mm

8 mm
i.d.d.

8 mm
i.d.d.

26
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13

hoogte

kastmaat

26

breedte

Glijrail
kastmaat

geleidermaat

kastmaat

kastmaat

geleidermaat

geleidermaat

kastmaat

geleidermaat

kastmaat

40,5

geleidermaat

geleidermaat

40,5 kastmaat
geleidermaat

geleidermaat

kastmaat
geleidermaat

kastmaat

eleidermaat

42,5

Een glasvezel-kern met een zwarte PVCcoating maken het gaas rekvrij, UV-bestendig, sterk en brandvertragend.

geleidermaat

Op-de-dag: steek de geleiders aan de
cassette. De schroef achter in de geleider
borgen en monteer het systeem op het
kozijn d.m.v. de gaatjes in de geleiders.
In-de-dag: druk de ‘in-de-dag’ blokjes in
de geleiders en steek de geleiders aan de
cassette en monteer het systeem in het
kozijn.

2.

1.

Bepaal de kastzijde van het rolhorsysteem (links, rechts of boven). Neem de
dagmaat van het kozijn. Voor ‘op-de-dag’
montage: breedte = dagmaat + 52 mm,
hoogte = dagmaat + 60 mm. Voor ‘in-dedag’ montage: eindmaten opgeven.
Bij bestelling: kast- en geleidermaat
invullen op ons bestelformulier, dus niet
breedte x hoogte! De gevonden maten
dienen als eindmaten te worden opgegeven. Vervolgens ‘in’- of ‘op-de-dag’
montage aangeven.

Montage

1.

Plisséhordeur PLISSÉFIT
Verrassend innovatief 1100/1450/1800
Info:
De naam zegt het al, past altijd
De Plisséfit heeft de goede eigenschappen van de Japanse plisséhordeur gecombineerd met de wensen en eisen van de westerse markt. Het resultaat is een fraai en
strak vormgegeven plisséhordeur. De Plisséfit is zonder
extra hulpprofielen direct in- en op-de-dag te plaatsen; het
strakke design zorgt voor een onopvallende aansluiting
bij het kozijn. De bedieningslijst blijft in elke positie staan
en klapt niet dicht. De lage ondergeleider van 3 mm zorgt
voor een onbelemmerde doorgang. Standaard leverbaar in
5 RAL kleuren.
De Plisséfit wordt geleverd per 20 mm oplopend in de
hoogte.
De maximale breedte maten zijn 1100, 1450 en 1800 mm.
Made in Holland, patented by Unilux!

Toepassing:

Draaideur

Schuifpui

Opties:
• Standaard ondergeleider / V-strip / A-strip in zwart of grijs (meerprijs)
• RAL kleuren (meerprijs)
• Grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde UV bestendigheid en verminderd doorzicht)
• Dubbele deurset (meerprijs)
• Tussenstop/eindstop (meerprijs)
Wordt standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren:

RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016

RAL 9006

RAL 8019

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren. Zie RAL waaier voor exacte afstemming.
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9010/9016 wit en overig zwart.

Beschikbaar in de app!
03*3 - 2016/2017

Techniek:
+ 54 mm

Plaatsbepaling

Montage

De Plisséfit kan zowel in- als op-de-dag
geplaatst worden.

De Plisséfit laat zich eenvoudig monteren.
Een uitgebreide montagehandleiding is te
vinden op www.uniluxhorren.nl.

Maat nemen

Onderhoud

In-de-dag:
• Meet de dagmaat hoogte.
• Meet de dagmaat breedte.
• Bepaal aan welke zijde de cassette
geplaatst dient te worden (bij binnen
montage van binnenuit bekeken en bij
buitenmontage van buitenuit bekeken).
• Houd rekening met een eventuele schuine
onderdorpel, een V-strip is dan nodig.

1.

dagmaathoogte

+ 40
mm

2.

+ 40
dagmaatbreedte mm

Gaas kan worden schoongespoeld met
leidingwater, het hele systeem is waterbestendig.
Het verdient de aanbeveling indien de
Plisséfit niet gebruikt wordt, de deur te
vergrendelen (zie afbeelding 2).

+ maat tot (denkbeeldig) hoekprofiel

1.

Op-de-dag:
• Meet de dagmaat hoogte. Tel daarbij
voor de bovengeleider 54 mm op. Als + 54 mm
de ondergeleider in-de-dag geplaatst
wordt, meet dan vanaf dit punt. Breedte:
dagmaathoogte
meet de dagmaatbreedte en tel daarbij
(indien mogelijk) 80 mm bij op. Als de
ondergeleider op-de-dag geplaatst dient
te worden, is een extra hoekprofiel
+ 40
mm
20/50 voor montage nodig. Meet
dandagmaatbreedte
vanaf de bovenkant van dit (denkbeeldige) hoekprofiel.

A-symetrische ondergeleider (A-strip) mogelijk bij op-de-dag montage bestellingen.

3.

U profiel

48

41

2.

Slotsluiting; twistlock laat zien dat functio52
naliteit en design goed samen gaan (standaard meegeleverd). Dit slot voorkomt dat
het gaas de cassette open drukt.

54

i.d.d.

o.d.d.

+ 54 mm

3.

dagmaathoogte

Bij 1450 mm en 1800 mm breedte zijn de
kapsteunen vanaf 201653even breed als het
profiel. Er is dus geen kier meer zichtbaar.

+ 40
mm

+ 40
mm

4.

4.

90

+ 40
dagmaatbreedte mm

+ maat tot (denkbeeldig) hoekprofiel

Afdekkap ten behoeve van bovengeleider.

+ 54 mm

60
38

+ maat tot (denkbeeldig) hoekprofiel

dagmaathoogte

U profiel
+ 40
mm

U profiel

48

41

+ 40
dagmaatbreedte mm

Gepatenteerd

48

41

54

52

37

52

+ maat tot (denkbeeldig) hoekprofiel

i.d.d.

84

53

54

i.d.d.

o.d.d.

47

o.d.d.

U-profiel (bovengeleider)
90

53

100

53

90

53
U profiel

60
48

41

38

60
54

52

38

38
84

53

i.d.d.

o.d.d.

84

53

90

53

37

47

90
37

47

37

47
100

53

60
38

Plisséfit 1100 mm breed
53

84

Plisséfit 1450 + 1800 mm breed
38

100
53
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Dubbele Plisséhordeur PLISSÉFIT
Met magneetsluiting 2200/2900/3600
Info:
Speciaal voor de openslaande tuindeuren en grote schuifpuien is een dubbele plisséfit leverbaar. Deze dubbele plisséfit kan grote openingen afsluiten voor insecten. Aan beide
zijden van de opening wordt 1 plisséhordeur geplaatst. De
beide plisséhordeuren sluiten in het midden tegen elkaar
door middel van een magneetsluiting. Deze magneetsluiting is verwerkt op de plaats waar normaal gesproken de
borstel zit en valt dus helemaal niet op. Zowel de onder- als
bovengeleider lopen door en vormen één geheel met het
kozijn. De dubbele plisséfit kan zowel in- als op-de-dag geplaatst worden zonder hulpprofielen.
De Plisséfit wordt geleverd per 20 mm oplopend in de
hoogte.
Made in Holland, patented by Unilux!

Toepassing:

Openslaande tuindeuren

Schuifpui

Opties:
• Standaard ondergeleider / V-strip / A-strip in zwart of grijs (meerprijs)
• RAL kleuren (meerprijs)
• Grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde UV bestendigheid en verminderd doorzicht)
• Dubbele deurset (meerprijs)
• Tussenstop/eindstop (meerprijs)
Wordt standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren:

RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016

RAL 9006

RAL 8019

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren. Zie RAL waaier voor exacte afstemming.
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9010/9016 wit en overig zwart.

Beschikbaar in de app!
03*5 - 2016/2017

Techniek:
Plaatsbepaling

Montage

De dubbele Plisséfit kan zowel in- als opde-dag geplaatst worden.

De dubbele Plisséfit laat zich eenvoudig
monteren. Een uitgebreide montagehandleiding is te vinden op www.uniluxhorren.nl.

Maat nemen

1.

Onderhoud

In-de-dag:
• Meet de dagmaat hoogte.
• Meet de dagmaat breedte.
• Houd rekening met een eventuele schuine
onderdorpel, een V-strip is dan nodig.
Op-de-dag:
• Meet de dagmaat hoogte. Tel daarbij
voor de bovengeleider 54 mm op. Als
de ondergeleider in-de-dag geplaatst
wordt, meet dan vanaf dit punt. Breedte:
meet de dagmaatbreedte en tel daarbij
80 mm bij op. Als de ondergeleider op-dedag geplaatst dient te worden, is een
extra hoekprofiel 20/50 voor montage
nodig. Meet dan vanaf de bovenkant
van dit (denkbeeldige) hoekprofiel.

2.

Gaas kan worden schoongespoeld met
leidingwater, het hele systeem is waterbestendig.
Het verdient de aanbeveling indien de
Plisséfit niet gebruikt wordt, de deur te
vergrendelen (zie afbeelding 2).

1.

3.

A-symetrische ondergeleider (A-strip) mogelijk bij op-de-dag montage bestellingen.

2.

Slotsluiting; twistlock laat zien dat functionaliteit en design goed samen gaan.
(standaard meegeleverd)

4.

3.

In-de-dag; de Plisséfit laat zich makkelijke in-de-dag monteren en valt door zijn
strakke design minder op in het kozijn.

+ 54 mm

dagmaathoogte

5.

+ 54 mm

dagmaathoogte

4.
+ 40
mm

Op-de-dag; dankzij het vernuftige systeem is de Plisséfit zonder extra hulpprofielen op-de-dag te plaatsen.

+ 40
dagmaatbreedte mm

+ 40
mm

5.

+ 40
dagmaatbreedte mm

6.

Afdekkap ten behoeve van bovengeleider.

+ maat tot (denkbeeldig) hoekprofiel

6.

+ maat tot (denkbeeldig) hoekprofiel

De tussenstop zorgt ervoor dat de deur
met 1 hand bediend kan worden en is
noodzakelijk bij een dubbele Plisséfit.

U profiel

Gepatenteerd
U-profiel
(bovengeleider)

U profiel

48

41

54

52

i.d.d.

o.d.d.

48

41

53

53
53

54

52

i.d.d.

90

60

o.d.d.

38

53

84

90
37

47

60
38

Dubbele Plisséfit met magneetsluiting

53

100

84
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Vaste hordeur LUXE

Solide, betrouwbaar en duurzaam
Info:
De vertrouwde hordeur die staat als een huis
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 zal deze
hordeur nooit klemmen of over de grond slepen. Indien
gewenst kan, naast de standaard aluminium schopplaat,
een duwplaat gemonteerd worden. Deze plaat kan zowel
in het midden, links of rechts als duwplaat fungeren.
De vaste hordeur is verkrijgbaar in verschillende modellen, desgewenst met schopplaat. Het 47 mm brede
profiel straalt extra degelijkheid uit. Ook als pendeldeur,
ofwel saloondeur, is de vaste hordeur ideaal te gebruiken.
Voordeel van een dergelijke toepassing is de mogelijkheid
om ‘in en uit’ te lopen.

Beschermd Model

Toepassing:

Opties:
• met of zonder schopplaat
• met een (extra) duwplaat in het midden of verticaal, standaard 150 mm, 250 mm incl. profielen
• (dubbel) schuivend
• pendeldeur (meerprijs)
• sluitpomp (meerprijs)
• petscreen (meerprijs) (bestand tegen intensief gebruik, vooral in een omgeving met huisdieren en kinderen)
• RAL kleuren (meerprijs)
• kattenluik (meerprijs)
• pollengaas (meerprijs)

Draaideur

Wordt standaard geleverd met zwart gaas.
Scharnierende hordeur
standaard afgemonteerd:

Los meegeleverd:

Standaard kleuren:

RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016

• RVS handgrepen
• borstel 8 mm rondom
• 200 mm schopplaat (300 mm incl. profielen)
• gemoffelde schroefpaumelles (RAL 9010 en 9001, voor overige kleuren RAL
9006 (grijs)
• sluitveer
• magneet 6 kg

RAL 9006

RAL 8019

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren. Zie RAL waaier voor exacte afstemming.
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.
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Techniek:
Plaatsbepaling

Onderhoud

Bij binnendraaiende deuren buiten: bij
buitendraaiende deuren binnen.

Als de hordeur langdurig niet gebruikt
wordt (wintermaanden) is deze eenvoudig
uit de scharnieren te tillen waardoor hij
opgeborgen kan worden. Verwijder vuil
van profielen en gaas met een vochtige
doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Maat nemen scharnierend
De dagmaat + minimaal 20 mm. Zorg dat
u aan de scharnierzijde naast de hordeur
nog minimaal 28 mm extra ruimte heeft
om ervoor te zorgen dat de hordeur haaks
open kan. Zorg dat de greep (hart middenkader) van de hordeur minimaal op
dezelfde hoogte uitkomt als die van de
klink van de buitendeur, of hoger. Wanneer de klink net boven de greep valt, is
het mogelijk dat u zich buiten sluit. Meet
ook eventueel aanwezige verspringingen
in het kozijn op, zodat die met een borstel
kunnen worden afgedicht. De eindmaten
(zonder scharnieren), hoogte hart middenkader van onderkant af gemeten, opgeven
in millimeters. De scharnierzijde opgeven
gezien vanaf binnen bij binnenmontage, of
gezien vanaf buiten bij buitenmontage.
In de hoogte is 22 mm bovenruimte nodig
om de deur uit de scharnieren te tillen.

1.

1.

Alle vaste deuren worden standaard
geleverd met RVS handgrepen. Alle
bevestigingen zijn onzichtbaar achter het
aluminium dekselprofiel weggewerkt.

2.

Standaard schopplaat.

3.

De vaste hordeur met een schop- en verticale duwplaat. Een verticale duwplaat is
een ideale oplossing in een omgeving met
kleine kinderen.

4.

De vaste hordeur met een schop- en horizontale duwplaat.

Maat nemen pendel hordeur

2.

Strakke dagmaten meten; vul op de
bestelformulieren bij bijzonderheden
‘Pendel‘ in.

Montage
Zet de hordeur voor de opening op
blokjes, zodat deze op de juiste hoogte
staat. Schroef de scharnieren vast. Zorg
dat de hordeur nog uit de scharnieren kan
worden genomen en dat de greephoogte
op de klinkhoogte is afgestemd (zie maat
nemen).

hordeur

Kattenluik:
In wit, 4weg: alleen in, gesloten,
alleen uit, open.
Doorgang is b186 x h182 mm.

Beschermd Model

47

23

3.

hordeur

23

47

Doorsnede profiel van vaste hordeur

4.
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Schuifhordeur LUXE
Ideale oplossing
Info:
De passende oplossing voor grote oppervlakken
De schuifhordeur is een ideale oplossing voor grote
deuropeningen en schuifpuien. Vaste hordeuren vormen
daarbij de basis. Door plaatsing van rails zijn deze deuren
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. Daarnaast is het mogelijk meerdere hordeuren
op de rails te plaatsen, zodat een dubbele schuifhordeur
ontstaat. Bij een duo-schuiver, schuiven de delen achter
elkaar. Dit kan door gebruik te maken van een dubbele
geleider. Borstels met aangepaste hoogten zorgen voor
een insectendichte aansluiting.
De hordeuren laten zich eenvoudig wegnemen in de winterperiode.

Beschermd Model

Toepassing:

Opties:
• petscreen (meerprijs) (bestand tegen intensief gebruik, vooral
in een omgeving met huisdieren en kinderen)
• duoschuiver
• RAL kleuren (meerprijs)
• kattenluik (meerprijs)
• pollengaas (meerprijs)

Schuifpui

Wordt standaard geleverd met zwart gaas.
Schuivende hordeur
Standaard afgemonteerd: • RVS handgrepen
• glij-nokken
• borstel-afsluiting
Los meegeleverd:
• schuifrails
• RVS bevestigingsmateriaal

Standaard kleuren:

RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016

RAL 9006

RAL 8019

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren. Zie RAL waaier voor exacte afstemming.
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.
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Techniek:
23

Plaatsbepaling

Montage

Bij binnendraaiende/-schuivende deuren:
buiten. Bij buitendraaiende/-schuivende
deuren: binnen.

Monteer de onderste geleider. Plaats de
hordeur met de lage schuifnokken
in de
47 47
geleider. Monteer de bovenste geleider.
De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere smeermiddelen
gebruiken.

Maat nemen
Op-de-dag montage: de dagmaathoogte
+ minimaal 67 mm, dagmaatbreedte
minimaal 20 mm, maximaal 94 mm. De
hoogte hart middenkader die u opgeeft
is gemeten vanaf de onderzijde van de
onderste geleider. In-de-dag montage is
ook mogelijk. De eindmaten (breedte van
het schuivende deel x hoogte van het
schuivende deel + geleiders), lengte van
de geleiders, hoogte hart middenkader
van onderkant af gemeten, opgeven in
millimeters. De greepzijde opgeven gezien
vanaf binnen bij binnenmontage of gezien
vanaf buiten bij buitenmontage.

23
13

13

1.

26

Onderhoud
Verwijder de borgschroeven uit de bovenste (hoge) glijnokken om de schuifhordeur
te verwijderen. Verwijder vuil van profielen
en gaas met een vochtige doek of een
stofzuiger met opzetborstel.

2.

3.

1.

Alle vaste deuren worden standaard
geleverd met RVS handgrepen. Alle
bevestigingen zijn onzichtbaar achter het
aluminium dekselprofiel weggewerkt.

37

37

2.

‘In-de-dag’

3.

‘Op-de-dag’

4.

47

Duo-schuiver

23

23

geleidermaat

kastmaat

kastmaat

geleidermaat

26

4.

Kattenluik:
In wit, 4weg: alleen in, gesloten,
alleen uit, open.
Doorgang is b186 x h182 mm.

De schuifhordeur zonder een schop- of
38
duwplaat
Raamrolhor

Glijrail
13

40,5

23

8 mm
i.d.d

23
47

26
13

13
o.d.d. 5 mm

26

77
47

Doorsnede profiel van schuifhordeur

26

Beschermd Model
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26

26

04
RECLAME
Grote display
Kleine display
Monsterkoffer
Advertenties en campagnes
Uniluxhorren.nl

04 * 1
04 * 1
04 * 1
04 * 1
04 * 2

RECLAMEMATERIAAL
Showroominrichting
Kleine display
De kleine display van Unilux is 1550 mm hoog en
550 mm breed en diep en is al even compleet als
de grote display. Inbegrepen zijn handmonsters en
folders van producten uit ons assortiment.

Grote display
De grote display van Unilux is 2100 mm hoog en
1050 mm in het rond. Het bevat handmonsters van
ons complete assortiment met bijbehorende foldertjes. Er is ook plaats voor onze product catalogus
zodat u ter plaatse uw klant van alle informatie kunt
voorzien.

Aluminium monster koffer
Een aluminium monster koffer is makkelijk hanteerbaar. Het is eenvoudig mee te nemen naar klanten en
bevat folders en handmonsters.

Dealeradvertenties
Dealeradvertenties kunt u vinden op:
http://www.uniluxhorren.nl/voor-dealers/informatievoor-dealers/

Campagnes
Unilux heeft het hele jaar door nieuwe reclamecampagnes. Onze dealers ondersteunen we met actuele
banners online en met actuele posters voor in de
showroom.
wintercampagne - lentebriebels - ongestoorde nachtrust - nazomeren

04*1 - 2016/2017

Grote display
Kleine display

Unilux.nl en Uniluxhorren.nl

Unilux heeft nog veel meer te bieden...
Uniluxhorren.nl heeft nog meer te bieden
Via uniluxhorren.nl kunnen consumenten alle informatie vinden over horren, een dealer in hun omgeving opzoeken of
zelfs horren bestellen. In alle gevallen betrekken we onze dealers hierin: consumenten kunnen dus kiezen voor de service
via de dealer, of hun zelf gemeten hor afhalen bij de dealer in de showroom.
Onze Unilux Pro Partners krijgen ook nog de mogelijkheid om zich extra te profileren met een eigen dealerpagina op
www.uniluxhorren.nl en deelnemen aan de online bannering met een persoonlijke link.
Vergeet ook niet ons te liken op facebook.com/uniluxbv
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ADVIES VERKOOP PRIJS
Rolhorsystemen COMFORT
Rolhorsystemen SUPER+
Inklemhor, Voorzethor en Veerstifthor
Vaste- en schuifhordeur LUXE
Raamplissé Voorzet, Inklem en Combi UNIT
Plisséfit
Accessoires
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05 * 3
05 * 4
05 * 5
05 * 6
05 * 7

Uitgave 1 april 2016. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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ADVIES VERKOOP PRIJSLIJST
Maatwerk rolhorsystemen COMFORT
Alle prijzen zijn gebaseerd op de standaardkleuren zoals
aangegeven in de betreffende productinformatie. Standaard wordt een magneetsluiting geleverd. Op aanvraag
is een kantelsluiting zonder meerprijs mogelijk, echter
niet voor deurmaten. Prijzen van tussenliggende maten
dienen naar boven te worden afgerond. Maten die niet
zijn opgenomen in de prijslijst, kunnen wel geleverd worden, maar vallen hierdoor buiten de normaal geldende
garantie (prijs: doortellen).

1200

geleidermaat

1400

breedte

Accessoires COMFORT

1600

1800

euro

euro

hoogte

geleidermaat

kastmaat

geleidermaat

kastmaat

kastmaat

geleidermaat in mm
800
1000

Wordt standaard geleverd
met zwart gaas.

Art. nr.

Omschrijving

40,5

euro

euro

euro

euro

Glijrail

13

42,5

600

122,00 129,00 139,50 145,50 151,50 160,00

800

139,50 145,50 151,50 160,00 168,00 174,50

1000

151,50 160,00 168,00 174,50 180,50 190,00

1200

168,00 174,50 180,50 190,00 196,00 202,00

1400

26

20.6

81,5

o.d.d. 5 mm

kastmaat in mm

geleidermaat

Vanaf 1300 mm geleidermaat kan het systeem alleen van
boven naar beneden geplaatst worden.
Vanaf 1800 mm kastmaat kan het systeem uitsluitend
van links <-> rechts. (De kastmaat mag niet kleiner zijn
dan 420 mm.)

kastmaat

Raamrolhor / rolhordeur COMFORT

Incl. 21% BTW

412-125-0000

rolhorsystemen

euro

starttarief andere RAL kleur

40,50

meerprijs andere RAL kleur per stuk

40,50

meerprijs RAL structuur per stuk

60,00

signaalstickers (2 stuks) + handleiding

4,50

180,50 190,00 196,00 202,00 212,50

403-200-0000DS veer rolhorsysteem 20 mm

9,50

403-025-0000DS veer rolhorsysteem 25 mm

9,50

1600

196,00 202,00 212,50 218,50		

410-024-0000

1800

212,50 218,50 225,00			

2000

225,00 233,00 239,00			

2200

239,00 247,50 254,50			
zijn plisséproducten

2400

254,50 263,00 269,00			

2600

8 mm
i.d.d.

hoekprofiel 20/10 RAL 9001 per meter

(Bij grotere afmetingen
meer solide.)

269,00 279,50 287,50			
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dubbelzijdige foamtape per rol van 10 m 13,50
9,50

hoekprofiel 20/10 RAL 9010 per meter

9,50

hoekprofiel 30/20 RAL 9001 per meter

11,50

hoekprofiel 30/20 RAL 9010 per meter

11,50

hoekprofiel 43/15 RAL 9001 per meter

13,50

hoekprofiel 43/15 RAL 9010 per meter

13,50

hoekprofiel 43/15 RAL 7016 per meter

13,50

hoekprofiel 43/15 RAL 9006 per meter

13,50

hoekprofiel 43/15 RAL 8019 per meter

13,50

hoekprofiel 43/15 RAL per meter

23,00

hoekprofiel 70/20 RAL 9001 per meter

16,50

hoekprofiel 70/20 RAL 9010 per meter

16,50

412-401-7035

horgaas 1200 * 5000 mm grijs

43,50

412-401-9017

horgaas 1200 * 5000 mm zwart

43,50

412-403-7035

horgaas 1600 * 5000 mm grijs

58,00

412-403-9017

horgaas 1600 * 5000 mm zwart

58,00

ADVIES VERKOOP PRIJSLIJST
Maatwerk rolhorsystemen SUPER+

Incl. 21% BTW

met gaasopsluiting!

Alle prijzen zijn gebaseerd op de standaardkleuren zoals
aangegeven in de betreffende productinformatie. Prijzen
van tussenliggende maten dienen naar boven te worden
afgerond. Het systeem kan uitsluitend van boven naar
beneden geplaatst worden. Uitvoering als rolhordeur is
niet mogelijk.
LET OP: minimale breedte is 480 mm.

Wordt standaard geleverd
met zwart gaas.

Standaard geleverd met speedreducer

breedte

hoogte in mm

Accessoires SUPER+

hoogte

Raamrolhor SUPER+
breedte in mm
600

800

1000

1200

1400

1600

euro

euro

euro

euro

euro

euro

600

183,50 200,00 215,50 231,00 252,50 273,00

800

195,00 210,50 226,00 246,50 268,00 288,50

1000

205,00 220,50 236,00 257,50 278,50 304,00

1200

215,50 231,00 246,50 268,00 288,50 315,50

1400

226,00 241,50 257,50 278,50 304,00 331,00

1600

236,00 252,50 273,00 294,00 315,50 346,50

1800

246,50 263,00 283,50 304,00 325,50 356,50

2000

257,50 273,00 294,00 315,50 341,00 367,00
(Bij grotere afmetingen zijn plisséproducten meer solide.)
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Art. nr.

Omschrijving

euro

rolhorsystemen
20.6

starttarief andere RAL kleur

40,50

meerprijs andere RAL kleur per stuk

40,50

meerprijs RAL structuur per stuk

60,00

412-125-0000

signaalstickers (2 stuks) + handleiding

410-024-0000

dubbelzijdige foamtape per rol van 10 m 13,50

4,50

hoekprofiel 20/10 RAL 9001 per meter

9,50

hoekprofiel 20/10 RAL 9010 per meter

9,50

hoekprofiel 30/20 RAL 9001 per meter

11,50

hoekprofiel 30/20 RAL 9010 per meter

11,50

hoekprofiel 43/15 RAL 9001 per meter

13,50

hoekprofiel 43/15 RAL 9010 per meter

13,50

hoekprofiel 43/15 RAL 7016 per meter

13,50

hoekprofiel 43/15 RAL 9006 per meter

13,50

hoekprofiel 43/15 RAL 8019 per meter

13,50

hoekprofiel 43/15 RAL per meter

23,00

hoekprofiel 70/20 RAL 9001 per meter

16,50

hoekprofiel 70/20 RAL 9010 per meter

16,50

ADVIES VERKOOP PRIJSLIJST
Inklemhor, voorzethor en veerstifthor
Prijzen van tussenliggende maten dienen naar boven te
worden afgerond. Bij een hor die groter is dan 1600 mm,
wordt een middenkader geplaatst.
Voor grote ramen kan ook gekozen worden voor het
vaste hordeur profiel i.v.m. de stabiliteit (op aanvraag).

hoogte in mm

Inklemhor en voorzethor scharnierend

Wordt standaard geleverd
met zwart gaas.

Accessoires inklemhor, voorzethor en veerstifthor

breedte in mm
600

800

1000

1200

1400

1600

euro

euro

euro

euro

euro

euro

600

82,50

87,00

91,00

95,00

800

87,00

91,00

95,00

99,00 103,00 109,50

1000

91,00

95,00

99,00 103,00 109,50 117,50

1200

95,00

99,00 103,00 117,50 131,00 139,50

1400

99,00 109,50 117,50 131,00 139,50 143,50

Art. nr.

1600

109,50 122,00 131,00 139,50 143,50

1800

127,00 135,00 143,50 151,50		

2000

133,00 141,50 149,50 160,00		

2200

137,00 145,50 153,50 164,00		

2400

143,50 151,50 162,00 172,50		

breedte in mm
600

800

1000

1200

1400

1600

euro

euro

euro

euro

euro

euro

600

113,50 117,50 122,00 126,00 130,00 134,00

800

117,50 122,00 126,00 130,00 134,00 140,50

1000

122,00 126,00 130,00 134,00 140,50 148,50

1200

126,00 130,00 134,00 148,50 162,00 170,00

1400

130,00 140,50 148,50 162,00 170,00 174,50

1600

140,50 152,50 162,00 170,00 174,50

1800

158,00 166,00 174,50 182,50		

2000

164,00 172,50 180,50 191,00		

2200

168,00 176,50 184,50 195,00		

2400

174,50 182,50 193,00 203,00		
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Omschrijving

vaste horren

99,00 103,00

Veerstifhor
hoogte in mm

Incl. 21% BTW

euro

starttarief andere RAL kleur

40,50

meerprijs andere RAL kleur per stuk

24,00

meerprijs RAL structuur per stuk

36,50

meerprijs schuine hoek va. montage zijde 84,50
meerprijs middenkader extra

11,50

meerprijs pollengaas

28,00

412-401-7035

horgaas 1200 * 5000 mm grijs

43,50

412-401-9017

horgaas 1200 * 5000 mm zwart

43,50

412-403-7035

horgaas 1600 * 5000 mm grijs

58,00

412-403-9017

horgaas 1600 * 5000 mm zwart

58,00

ADVIES VERKOOP PRIJSLIJST

Incl. 21% BTW

Vaste en schuif hordeur LUXE
Alle prijzen zijn gebaseerd op de standaardkleuren zoals
aangegeven in de betreffende productinformatie. Prijzen
van tussenliggende maten dienen naar boven te worden
afgerond. Maten die niet zijn opgenomen in de prijslijst,
kunnen wel geleverd worden, maar vallen hierdoor buiten de normaal geldende garantie (prijs: doortellen).

Wordt standaard geleverd
met zwart gaas.

Schuifhordeur LUXE

breedte in mm
1000
euro

1200

1400

euro

euro

hoogte in mm

hoogte in mm

Vaste hordeur LUXE

deur breedte in mm
1000
1200
euro

euro

1400

1600

1800

2000

euro

euro

euro

euro

2200

443,00 468,00 492,50 520,50 545,00 571,00

2400

457,50 484,50 510,00 535,00 559,50 585,50

394,50 419,50 463,50

2600

474,00 500,00 524,50 549,00 575,00 599,50

2800

423,50 451,50 476,00

2800

512,00 537,00 564,50 591,50 616,00 644,00

3000

439,00 463,50 488,50

3000

526,50 551,50 579,00 606,00 633,50 658,50

2200

369,00 392,50 436,00

2400

384,50 407,00 451,50

2600

Accessoires vaste hordeur en schuifhordeur LUXE
Art. nr.

20.6
207-007-0001

Omschrijving

euro

vaste hordeuren/schuifhordeuren
starttarief andere RAL kleur

40,50

Art. nr.

Omschrijving

meerprijs petscreen horgaas

euro
64,00

meerprijs andere RAL kleur p. deur p.st.

95,00

kattenluik ingebouwd

100,00

sluitpomp

32,00

meerprijs schuine hoek va. montage zijde

100,00

meerprijs pendelscharnier met borstels

57,00

schopplaat schuifhordeur tot 200*1000 mm

57,00

schopplaat vaste hordeur p. 100 mm extra

16,50

schopplaat schuifhordeur tot 200*1800 mm

79,50

extra profiel met duwplaat horiz./vert.

46,50

meerprijs pollengaas

54,00

borstel 25 mm onder gemonteerd

11,50

412-401-7035

horgaas 1200 * 5000 mm grijs

43,50

langere lengte schuifrails per meter

20,00

412-401-9017

horgaas 1200 * 5000 mm zwart

43,50

207-008-9001

deurveer los crème wit

6,50

412-403-7035

horgaas 1600 * 5000 mm grijs

58,00

207-008-7035

deurveer los lichtgrijs

6,50

412-403-9017

horgaas 1600 * 5000 mm zwart

58,00
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ADVIES VERKOOP PRIJSLIJST

Incl. 21% BTW

Voorzet UNIT, inklem UNIT & combi UNIT (raamplissé)
Alle prijzen zijn gebaseerd op de standaardkleuren, zoals
aangegeven in de betreffende productinformatie. Cassette verticaal. Prijzen van tussenliggende maten dienen
naar boven te worden afgerond. Maten die niet zijn
opgenomen in de prijslijst, kunnen wel geleverd worden,
maar vallen hierdoor buiten de normaal geldende garantie (prijs: doortellen).

600

euro

euro

euro

Glijrail
13

42,5

183,50 200,00 215,50 231,00

26
81,5

geleidermaat

geleidermaat (breedte) in mm
1400
1600
1800

2000

2200

2400

euro

euro

40,5

euro

euro

euro

euro

Glijrail

13

42,5

600

383,50 399,00 414,50 430,00 446,00 461,50

800

404,00 419,50 435,00 451,50 467,00 492,50

1000

424,50 441,00 456,50 472,00 487,50 514,00

1200

446,00 461,50 477,00 492,50 509,00 535,00

26

81,5

195,00 210,50 226,00 246,50

1000

205,00 220,50 236,00 257,50

1200

215,50 231,00 246,50 268,00

1400

226,00 241,50 257,50 278,50

1400

467,00 482,50 497,50 514,00 535,00 555,50

1600

236,00 252,50 273,00 294,00

1600

487,50 504,00 519,50 545,00 566,50 587,50

1800

246,50 263,00 283,50 304,00

1800

509,00 524,50 540,00 566,50 587,50 608,00

2000

257,50 273,00 294,00 315,50

2000

529,50 545,00 560,50 587,50 608,00 629,50

starttarief andere RAL kleur

40,50

meerprijs andere RAL kleur per stuk

40,50

meerprijs RAL structuur per stuk

59,00

Combi Unit: starttarief andere RAL kleur

40,50

Combi Unit: meerprijs RAL kleur per stuk

62,00

Combi Unit: meerprijs RAL structuur per stuk

82,50

meerprijs grijs gaas*

69,50

413-078-9001

handgreep UNIT (crème wit)

5,50

413-078-9017

handgreep UNIT (zwart)

5,50

* Vanwege mindere UV-bestendigheid raadt Unilux dit niet aan!
Levering buiten garantie en zolang de voorraad strekt.
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42,5

800

hoogte

kastmaat

breedte in mm
600

breedte

geleidermaat

1000

1200

1400

euro

euro

euro

40,5

euro

euro

Glijrail

13

376,00 398,00 430,00 460,50

600

26

81,5

503,00

800

387,50 419,50 450,50 492,50

535,00

1000

409,00 440,00 472,00 513,00

555,50

o.d.d. 5 mm

Plissé raamhorren

geleidermaat

kastmaat

euro

geleidermaat

kastmaat

kastmaat

geleidermaat

hoogte in mm

20.6

Omschrijving

8 mm
i.d.d.

Combi UNIT: voorzet of inklem
(raamplissé) met verduisteringsdoek

Accessoires voorzet UNIT, inklem UNIT & combi
UNIT (raamplissé)
Art. nr.

o.d.d. 5 mm

800

8 mm
i.d.d.

430,00 460,50 492,50 535,00

576,00

1400

450,50 482,50 513,00 555,50

597,50

1600

472,00 503,00 545,00 587,50

628,50

1800

492,50 524,50 565,50 608,00

650,00

2000

513,00 545,00 587,50 628,50

671,00

1200

8 mm
i.d.d.

breedte

geleidermaat

hoogte

kastmaat

geleidermaat

kastmaat

kastmaat

geleidermaat

kastmaat

breedte

hoogte

kastmaat

1200
40,5

euro

Dubbel Systeem voorzet en inklem UNIT
(raamplissé)
geleidermaat

kastmaat

geleidermaat

kastmaat

geleidermaat (breedte) in mm
600
800
1000

geleidermaat

kastmaat

kastmaat (hoogte) in mm

geleidermaat

o.d.d. 5 mm

kastmaat (hoogte) in mm

Voorzet UNIT & inklem UNIT
(raamplissé)

Wordt standaard geleverd
met zwart gaas.

Let op: Bij een grotere hoogte dan 1200 mm,
past het pakket niet in zijn geheel in de
cassette.

ADVIES VERKOOP PRIJSLIJST

Incl. 21% BTW

Plisséfit

De plisséfit hordeuren kunnen uit voorraad geleverd
worden. De standaard kleuren zijn RAL 9001, RAL 9010,
RAL 7016, RAL 9006 en RAL 8019. Overige RAL kleuren
zijn leverbaar tegen meerprijs. Bij RAL 9001 zijn de

kunststof onderdelen crème wit, bij RAL 9010/9016 zijn de
kunststof onderdelen wit, overig zwart. De hoogte is per
20 mm oplopend.
Dubbele Plisséfit: Prijs is 2x enkel + Dubbele deurset.

Plisséfit
maximale		
hoogte in mm
1100

breedte in mm
1450
1800

euro

euro

euro

2000

299,00

330,00

433,00

2300

319,50

350,50

453,50

2600

356,50

389,50

497,50

2900

397,00

431,00

544,00

Wordt standaard geleverd
met zwart gaas.

Accessoires Plisséfit
Art. nr.

Omschrijving

euro

Plisséfit

meerprijs andere RAL kleur (per deur)
meerprijs RAL structuur (per deur)

Art. nr.

Omschrijving

243-414-7035-L110

V-strip 1100 mm grijs

13,00

77,50

243-414-7035-L145

V-strip 1450 mm grijs

18,50

139,50

243-414-7035-L180

V-strip 1800 mm grijs

23,50

V-strip 2200 mm grijs

26,50

412-328-9001-L220

dubbele deurset 2200 mm RAL 9001

51,50

243-414-7035-L220

412-328-9010-L220

dubbele deurset 2200 mm RAL 9010

51,50

243-414-7035-L290

V-strip 2900 mm grijs

33,50

412-328-7016-L220

dubbele deurset 2200 mm RAL 7016

51,50

243-414-9017-L110

V-strip 1100 mm zwart

13,00

412-328-9006-L220

dubbele deurset 2200 mm RAL 9006

51,50

243-414-9017-L145

V-strip 1450 mm zwart

18,50

412-328-8019-L220

dubbele deurset 2200 mm RAL 8019

51,50

243-414-9017-L180

V-strip 1800 mm zwart

23,50

dubbele deurset 2200 mm RAL

93,00

243-414-9017-L220

V-strip 2200 mm zwart

26,50

dubbele deurset 2200 mm RAL structuur 113,50

243-414-9017-L290

V-strip 2900 mm zwart

33,50

412-328-9001-L290

dubbele deurset 2900 mm RAL 9001

62,00

243-415-7035-L110

A-strip 1100 mm grijs

13,00

412-328-9010-L290

dubbele deurset 2900 mm RAL 9010

62,00

243-415-7035-L145

A-strip 1450 mm grijs

18,50

412-328-7016-L290

dubbele deurset 2900 mm RAL 7016

62,00

243-415-7035-L180

A-strip 1800 mm grijs

23,50

412-328-9006-L290

dubbele deurset 2900 mm RAL 9006

62,00

243-415-7035-L220

A-strip 2200 mm grijs

26,50

412-328-8019-L290

dubbele deurset 2900 mm RAL 8019

62,00

243-415-7035-L290

A-strip 2900 mm grijs

33,50

103,00

243-415-9017-L110

A-strip 1100 mm zwart

13,00

dubbele deurset 2900 mm RAL structuur 124,00

243-415-9017-L145

A-strip 1450 mm zwart

18,50

meerprijs grijs gaas 1100-1450*

dubbele deurset 2900 mm RAL

meerprijs grijs gaas 1800*

67,00

243-415-9017-L180

A-strip 1800 mm zwart

23,50

103,00

243-415-9017-L220

A-strip 2200 mm zwart

26,50

243-415-9017-L290

A-strip 2900 mm zwart

33,50

hoekprofiel 20/50 RAL 9001 per meter

15,00

hoekprofiel 20/50 RAL 9010 per meter

15,00

hoekprofiel 20/50 RAL 7016 per meter

15,00

hoekprofiel 20/50 RAL 9006 per meter

15,00

hoekprofiel 20/50 RAL 8019 per meter

15,00

243-413-7035-L110

standaard-strip 1100 mm grijs

13,00

243-413-7035-L145

standaard-strip 1450 mm grijs

18,50

243-413-7035-L180

standaard-strip 1800 mm grijs

23,50

243-413-7035-L220

standaard-strip 2200 mm grijs

26,50

243-413-7035-L290

standaard-strip 2900 mm grijs

33,50

243-413-9017-L110

standaard-strip 1100 mm zwart

13,00

243-413-9017-L145

standaard-strip 1450 mm zwart

18,50

243-413-9017-L180

standaard-strip 1800 mm zwart

23,50

243-413-9017-L220

standaard-strip 2200 mm zwart

26,50

243-413-9017-L290

standaard-strip 2900 mm zwart

33,50

hoekprofiel 20/50 RAL per meter

23,00

hoekprofiel 20/50 RAL structuur per meter

29,50

* Vanwege mindere UV-bestendigheid raadt Unilux dit niet aan! Levering buiten garantie en zolang de voorraad strekt.
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ADVIES VERKOOP PRIJSLIJST

Incl. 21% BTW

Accessoires

Art. nr.
410-024-0000

Omschrijving

euro

dubbelzijdige foamtape per rol van 10 m.

16,50

		
diversen		
hoekprofiel 20/10 RAL 9001 per meter
hoekprofiel 20/10 RAL 9010 per meter
hoekprofiel 20/10 RAL per meter

9,50
9,50
23,00

+ eventueel RAL toeslag
hoekprofiel 30/20 RAL 9001 per meter

11,50

hoekprofiel 30/20 RAL 9010 per meter

11,50

hoekprofiel 30/20 RAL per meter

23,00

+ eventueel RAL toeslag
hoekprofiel 43/15 mm 9001 per meter

13,50

hoekprofiel 43/15 mm 9010 per meter

13,50

hoekprofiel 43/15 mm 7016 per meter

13,50

hoekprofiel 43/15 mm 9006 per meter

13,50

hoekprofiel 43/15 mm 8019 per meter

13,50

hoekprofiel 43/15 mm RAL per meter

23,00

hoekprofiel 70/20 RAL 9001 per meter

16,50

hoekprofiel 70/20 RAL 9010 per meter

16,50

hoekprofiel 70/20 RAL per meter

23,00

+ eventueel RAL toeslag
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Art. nr.

Omschrijving

euro

06
BESTELLEN
www.uniluxdealer.nl
Formulieren downloaden via:
www.uniluxhorren.nl/voor-dealers/informatie-voor-dealers

Intern ordernummer:

Vink aan voor SPOED ORDER
meerprijs Є 50,- /1-2 stuks
meerprijs Є 100,- /3-5 stuks

(in te vullen door Unilux)

bestel@unilux.nl
faxnr. +31 (0)411 68 42 77 www.uniluxdealer.nl

raamrolhor/rolhordeur
COMFORT

Besteldatum:
Besteld door:
Fax:

Postcode:
Plaats:
Telefoon:

Klantnummer:
Naam bedrijf:
Adres:

Standaard kleuren

Standaard geleverd met zwart gaas

RAL 9001 RAL 9010 RAL 7016 RAL 9006 RAL 8019
crèmewit
wit
antraciet zilvergrijs
bruin

Aantal Totale kastmaat Geleidermaat Kleur		
Montage**
Dubbel*		
Sluiting**
(> 420 mm)
(incl. kast)
(RAL nr.) op-de-dag		in-de-dag		
magneet		 kantel

raamrolhor
SUPER+
Aantal

Referentie

Breedte
Hoogte
(> 480 mm)		

Bijzonderheden

Standaard geleverd met zwart gaas

Standaard kleuren
RAL 9001 RAL 9010 RAL 7016 RAL 9006 RAL 8019
crèmewit
wit
antraciet zilvergrijs
bruin

Kleur		
Montage**		 Treklijst**
(RAL nr.) op-de-dag in-de-dag normaal		 contra

Referentie

Overige
RAL kleuren
tegen meerprijs

Overige
RAL kleuren
tegen meerprijs

Bijzonderheden

diversen
Art. nr.
Omschrijving
		

Kleur
(RAL nr.)

Lengte

Aantal

Referentie

Geef alleen eindmaten op in millimeters, bij inklemhor en inklem UNIT alleen dagmaten. Bestellingen uitsluitend schriftelijk via www.uniluxdealer.nl of via dit
bestelformulier via e-mail of fax. Extra bestelformulieren zijn te downloaden via http://www.uniluxhorren.nl/voor-dealers/informatie-voor-dealers/
Leveringen geschieden volgens algemene leveringsvoorwaarden van Unilux zoals gedeponeerd bij de K.v.K. te ’s-Hertogenbosch.
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* Aanvinken indien van toepassing ** Maak een keuze

bestelformulier -1-

Intern ordernummer:

Vink aan voor SPOED ORDER
meerprijs Є 50,- /1-2 stuks
meerprijs Є 100,- /3-5 stuks

(in te vullen door Unilux)

bestel@unilux.nl
faxnr. +31 (0)411 68 42 77 www.uniluxdealer.nl

Standaard kleuren

voorzethor/veerstifthor

Kleur
(RAL nr.)

Dagmaat
Eindmaat
Referentie
Veerstift idd** Scharnierend odd**

RAL 9001
crèmewit

Dagmaat
breedte

Dagmaat		
hoogte		

vaste hordeur
scharnierend
Aantal Breedte
Hoogte
			

schuifhordeur
Hoogte
(incl. rails)

RAL 9010
wit

Kleur
(RAL nr.)

RAL 7016
antraciet

RAL 8019
bruin

Houten kozijn
met alu-onderstrip*

RAL 9006
zilvergrijs

RAL 6009
groen

RAL 5011 RAL 9016
blauw
verkeerswit

Referentie		

Standaard kleuren

Standaard geleverd met zwart gaas

Scharnierend** Hoogte hart
links		rechts middenkader

Referentie

Overige
RAL kleuren
tegen meerprijs

Bijzonderheden

Standaard geleverd met zwart gaas

Standaard kleuren

Overige
RAL kleuren
tegen meerprijs

Bijzonderheden

RAL 9001 RAL 9010 RAL 7016 RAL 9006 RAL 8019
crèmewit
wit
antraciet zilvergrijs
bruin

Kleur
(RAL nr.)

Overige
RAL kleuren
tegen meerprijs

Bijzonderheden

Standaard geleverd met zwart gaas

Standaard kleuren

inklemhor

Aantal Breedte
		

Standaard geleverd met zwart gaas

RAL 9001 RAL 9010 RAL 7016 RAL 9006 RAL 8019
crèmewit
wit
antraciet zilvergrijs
bruin

Aantal Breedte
Hoogte		
				

Aantal

Besteldatum:
Besteld door:
Fax:

Postcode:
Plaats:
Telefoon:

Klantnummer:
Naam bedrijf:
Adres:

RAL 9001 RAL 9010 RAL 7016 RAL 9006 RAL 8019
crèmewit
wit
antraciet zilvergrijs
bruin

Lengte schuifrail
Kleur		 Greep**
Hoogte hart Referentie
op-de-dag/in-de-dag (RAL nr.) links		rechts middenkader

Overige
RAL kleuren
tegen meerprijs

Bijzonderheden

diversen
Art. Nr.
Omschrijving
		

Kleur
(RAL nr.)

Lengte

Aantal

Referentie

Geef alleen eindmaten op in millimeters, bij inklemhor en inklem UNIT alleen dagmaten. Bestellingen uitsluitend schriftelijk via www.uniluxdealer.nl of via dit
bestelformulier via e-mail of fax. Extra bestelformulieren zijn te downloaden via http://www.uniluxhorren.nl/voor-dealers/informatie-voor-dealers/
Leveringen geschieden volgens algemene leveringsvoorwaarden van Unilux zoals gedeponeerd bij de K.v.K. te ’s-Hertogenbosch.
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* Aanvinken indien van toepassing ** Maak een keuze

bestelformulier -2-

Intern ordernummer:

Vink aan voor SPOED ORDER
meerprijs Є 50,- /1-2 stuks
meerprijs Є 100,- /3-5 stuks

(in te vullen door Unilux)

bestel@unilux.nl
faxnr. +31 (0)411 68 42 77 www.uniluxdealer.nl

bestelformulier -3-

Plisséfit

Standaard
Easy

Hoogte per 20 mm oplopend. Bijv: 2001-2020, 2021-2040, 2041-2060
Breedte, montagezijde en montage wijze worden op maat gemaakt.
Standaard kleuren:

Aantal Hoogte
		

Besteldatum:
Besteld door:
Fax:

Postcode:
Plaats:
Telefoon:

Klantnummer:
Naam bedrijf:
Adres:

Kleur**
Breedte**		
Kleur
Standaard 1100 1450 1800 RAL

RAL 9001
crème wit

RAL 9010
wit

RAL 7016
antraciet

RAL 8019
bruin

Standaard
geleverd met
zwart gaas

RAL 9006
zilvergrijs

Overige
RAL
kleuren
tegen
meerprijs

Breedte
Plaatsing** Montage**		Borstel** Strips**			Kleur Strip** Dubbel* Referentie/
Maatwerk		L
R		In Op		In Op S1
V2
A3 Gr4 Zw5		
Bijzonderh.

1

Standaard-strip, 2 V-strip, 3 A-symmetrische strip, 4 Grijs 5 Zwart

diversen
Omschrijving

Lengte

RAL kleur

Referentie

* Aanvinken indien van toepassing ** Maak een keuze

Aantal Art. Nr.

Geef alleen eindmaten op in millimeters, bij inklemhor en inklem UNIT alleen dagmaten. Bestellingen uitsluitend schriftelijk via www.uniluxdealer.nl of via dit
bestelformulier via e-mail of fax. Extra bestelformulieren zijn te downloaden via http://www.uniluxhorren.nl/voor-dealers/informatie-voor-dealers/
Leveringen geschieden volgens algemene leveringsvoorwaarden van Unilux zoals gedeponeerd bij de K.v.K. te ’s-Hertogenbosch.
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Intern ordernummer:

Vink aan voor SPOED ORDER
meerprijs Є 50,- /1-2 stuks
meerprijs Є 100,- /3-5 stuks

(in te vullen door Unilux)

bestel@unilux.nl
faxnr. +31 (0)411 68 42 77 www.uniluxdealer.nl

voorzet UNIT
(raamplissé)

Aantal

Breedte
(geleidermaat)

Standaard kleuren

RAL 9001 RAL 9010 RAL 7016 RAL 9006 RAL 8019
bruin
crèmewit
wit
antraciet zilvergrijs

Hoogte
(kastmaat)

inklem UNIT
(raamplissé)
Aantal

Dagmaatbreedte
(geleidermaat)

Breedte
(kastmaat)

Kleur
dubbel systeem* Referentie
(RAL nr.)			

Dagmaathoogte
(kastmaat)

Kleur
dubbel systeem* Houten kozijn
(RAL nr.)		
met alu-onderstrip*

Standaard kleuren profielen

RAL 9001 RAL 9010 RAL 7016 RAL 9006 RAL 8019
crèmewit
wit
antraciet zilvergrijs
bruin

Hoogte
(geleidermaat)

Referentie

RAL 9001 RAL 9010 RAL 7016 RAL 9006 RAL 8019
crèmewit
wit
antraciet zilvergrijs
bruin

Overige
RAL kleuren
tegen meerprijs

Bijzonderheden

Standaard geleverd met zwart gaas
zwart

Standaard kleuren doeken

antraciet

zilvergrijs

gebroken
wit

Kleur profiel Kleur doek Gaaskleur zwart Gaaskleur grijs Referentie
(RAL nr.)			 (standaard)*		 (meerprijs)*

Standaard kleuren profielen

Overige
RAL kleuren
tegen meerprijs

Bijzonderheden

Standaard geleverd met zwart gaas

Standaard kleuren

combi inklem UNIT
(raamplissé)
Aantal

Standaard geleverd met zwart gaas

RAL 9001 RAL 9010 RAL 7016 RAL 9006 RAL 8019
crèmewit
wit
antraciet zilvergrijs
bruin

combi voorzet UNIT
(raamplissé)
Aantal

Besteldatum:
Besteld door:
Fax:

Postcode:
Plaats:
Telefoon:

Klantnummer:
Naam bedrijf:
Adres:

zwart

donker
beige

Bijzonderheden

Standaard geleverd met zwart gaas
Standaard kleuren doeken
antraciet

zilvergrijs

gebroken
wit

Dagmaatbreedte Dagmaathoogte Kleur profiel Kleur doek Gaaskleur zwart Gaaskleur grijs Referentie
(kastmaat)
(geleidermaat)
(RAL nr.)			 (standaard)*		 (meerprijs)*

Overige
RAL kleuren
tegen meerprijs

donker
beige

Overige
RAL kleuren
tegen meerprijs

Bijzonderheden

Geef alleen eindmaten op in millimeters, bij inklemhor en inklem UNIT alleen dagmaten. Bestellingen uitsluitend schriftelijk via www.uniluxdealer.nl of via dit
bestelformulier via e-mail of fax. Extra bestelformulieren zijn te downloaden via http://www.uniluxhorren.nl/voor-dealers/informatie-voor-dealers/
Leveringen geschieden volgens algemene leveringsvoorwaarden van Unilux zoals gedeponeerd bij de K.v.K. te ’s-Hertogenbosch.
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* Aanvinken indien van toepassing ** Maak een keuze

bestelformulier -4-

Formulieren op? Ga naar www.uniluxdealer.nl
Nog geen inlogcode? Neem contact met ons op.

T: +31 (0) 411 67 79 53
F: +31 (0) 411 68 42 77  
E: info@unilux.nl
Voor vragen over uw orders, bestellingen, wijzigingen, retouropdrachten en leveringen kunt u altijd terecht op www.uniluxdealer.nl, deze kunnen wij telefonisch
niet verwerken. U kunt ook per mail contact opnemen met verkoop@unilux.nl.
Van maandag tot en met vrijdag 8.00u - 12.15u en 13.00u – 16.30u zijn wij telefonisch bereikbaar voor technische ondersteuning op +31 (0) 411 677 953.
www.unilux.nl
facebook.com/UniluxBV
twitter.com/UniluxBV
youtube.com/UniluxBV
KvK: 56668651
BTW nr.: NL 8522 48 659 B01
IBAN: NL55RABO0170006212
BIC: RABONL2U

Uitgave 1 april 2016. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Unilux BV
Schouwrooij 18
P.O. Box 201
5280 AE Boxtel
The Netherlands

