
standaard kleuren
  RAL 9010 wit
  RAL 9001 crème wit
  RAL 7016 antraciet
  RAL 9006 zilvergrijs  
  RAL 8019 bruin

   RAL-kleuren  zijn leverbaar tegen 
meerprijs.

  N.B. Bij crème wit RAL 9001  
  worden crème witte onderdelen  
  toegepast. Bij overige kleuren  
  zwart.

kleur g
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Japanse vouwkunst voor uw ramen
 
Een strak vormgegeven en soepel lopend raamhor, met 
het bekende gevouwen gaas zorgt voor een muggen-
vrije nachtrust. Ventileren zonder vervelende insecten 
is nu mogelijk in stijl. Samen met de plisséhordeur zorgt 
de voorzet 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 
voorzet UNIT 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. In verstek gezaagde alu-
minium profielen zorgen voor een luxe uitstraling.

De voorzet UNIT raamplissé 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 ivm vervuiling en uitzakken 
van het gaas. Het frame is eenvoudig van de montage-
clips te verwijderen, de hor is dus uitneembaar voor 
schoonmaakklusjes.

- Grijs gaas

info g
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Draaikiep-raam Schuifraam Draairaam  
naar buiten

Dakraam binnen

Voorzet UNIT (raamplissé)
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Plaatsbepaling

Bij buitendraaiende ramen: binnen 

monteren.

Bij binnendraaiende ramen: buiten 

monteren. Het systeem kan van 

links naar rechts en van rechts naar 

links worden geplaatst.

Maat nemen

Neem de dagmaat van het kozijn. 

Voor ‘op de dag’ montage :

dagmaatbreedte en -hoogte +5 cm.  

Let op bij dakvensters: grotere 

breedte. Bij systemen breder dan 

120 cm sluit het gaaspakket niet. 

Deze worden dubbel uitgevoerd. 

Dat wil zeggen 2 in 1 systeem. (prijs 

2x 1 systeem) In de treklijsten 

worden magneten gemonteerd.

Montage

Het frame wordt in verstek gezaagd, 

compleet in elkaar gezet geleverd.

Haal de beschermfolie van de mon-

tageclips. Plak de raamplissé tegen 

het kozijn.

Trek het frame weer los; de clips 

blijven op het kozijn plakken. Borg 

deze met parkers.

Onderhoud

Verwijder vuil door de raamplissé af 

te spoelen met leiding water.

1. Handgreep wordt standaard 

meegeleverd

2. Door de smalle profielen past de 

raamplissé achter de raamdecoratie

3. op de dag montage
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