
Raamhor vast
VOORZETHOR

Raamhor vast
INKLEMHOR

Beschermd Model Beschermd Model

Unilux is de trendsetter op het gebied van insectenwering. Continu op 
zoek naar verdere verbeteringen en nieuwe oplossingen. Unilux produ-
ceert uw hor op maat in onze fabriek. We maken uitsluitend premium 
horren voor optimaal comfort en een lange levensduur. Bezoek eens de 
showroom van uw dealer in de buurt, of kijk op:
www.uniluxhorren.nl

Dutch Design 
Made in Holland

 facebook.com/UniluxBV
 twitter.com/UniluxBV
 youtube.com/UniluxBV

Uw Unilux dealer:



Standaard kleuren:

RAL 9001 RAL 9006RAL 9010 RAL 8019RAL 7016

Raamhor vast
INKLEMHOR

Raamhor vast
VOORZETHOR

Toepassing: Toepassing:

Draairaam
naar buiten

Draaikiep-
raam

Dakraam Schuif-
raam

Info:
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 ge   opend en gesloten worden. De inklemhor is ge-
schikt 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.

Info:
De voorzethor is de uitkomst voor naar buitendraai en  de, naar 
binnendraaiende of schuivende ramen. Afhankelijk van de toe-
passing bepaalt u de bevestiging. De voorzethor kan alleen “op 
de dag” worden gemonteerd, maar kan zowel binnen als buiten 
ge   plaat st eenvoudig worden uitgenomen dankzij een vernuftig 
klemsysteem.Netjes in verstek gezaagde, fraai vormgegeven 
profielen zorgen voor een stevige hor. Voor draaikiep ramen 
verwijzen wij u naar de inklemhor. Voor grotere raamopeningen 
kan ook worden gekozen voor het vaste hordeurprofiel dat zorgt 
voor extra stevigheid.

Standaard kleuren:

RAL 6009 RAL 5011 RAL 9016 RAL 9001 RAL 9010 RAL 8019RAL 7016

OP MAAT
GEMAAKT

OP MAAT
GEMAAKT

De voorzethor kan 
met clips op het kozijn 
geklikt worden.

Inklemhor in houten 
kozijn met aluminium 
onderstrip

Andere RAL-kleuren 
zijn leverbaar

Trekflapje voorzethor

Trekflapje inklemhor

Inklemhor in kunststof 
kozijn


