Horren

Ongestoord genieten van frisse lucht

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
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Rolhor: Geschikt voor vrijwel elk raam met
haar robuuste design dat betrouwbaar en
flexibel in montage mogelijkheden is.

Rolhor

Horren
Laat frisse lucht binnen, maar houdt
insecten buiten
Luxaflex® Horren zijn hiervoor de
ideale oplossing. Ze bieden volop
mogelijkheden uw huis optimaal te
ventileren. De Luxaflex® Horrencollectie
wordt voor u op maat gemaakt. Hiervoor
worden alleen de beste materialen
gebruikt, zodat u verzekerd bent van
jarenlange bescherming tegen insecten.

“Dankzij de hor
laten insecten
het eten in
de keuken met
rust”

De profielen zijn in diverse kleuren
beschikbaar, passend bij uw kozijn.
Tevens is er een keuze uit verschillende
types gaas, montage opties,
handgrepen, sluitingen en scharnieren.
Plissé hordeur
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Gaas

Profielkleuren

Afhankelijk van het gekozen model
kunt u kiezen uit verschillende soorten
gaas met diverse kleuren, dessins en
structuren. Het Luxaflex® gaas voldoet
aan de hoogste eisen met betrekking tot
kwaliteit en duurzaamheid. De structuur
is dusdanig fijn dat zelfs de kleinste
insecten er niet doorheen kunnen.
Er is ook een speciaal Poll-tex® gaas
in de collectie. Dit filtert pollen uit
de lucht, waardoor de kans op
hooikoortsklachten vermindert.

De profielen zijn standaard in 4 kleuren
en bij inzethorren zelfs in 6 kleuren
beschikbaar. Op aanvraag en tegen
meerprijs zijn ook alle RAL kleuren
mogelijk.

Wit (RAL 9010)

Crème (RAL 9001)

Inzetrolhor verticaal
Zilver (RAL 9006)

Antraciet (RAL 7016)

Dennegroen (RAL 6009)

Staalblauw (RAL 5011)

Inzetrolhor horizontaal

Toepassingen raam
Rolhor:
De Rolhor heeft een
eigentijds design en een
geluidsarme bediening.
De diverse uitvoeringen
zijn geschikt voor vrijwel
alle ramen.

Vaste hor

Inzethor:
De Inzethor met geringe
inbouwdiepte kan zowel
binnen als buiten en zonder
te boren of schroeven gemonteerd worden. De hor is
speciaal voor draai-kiepramen
ontwikkeld.

Inzetrolhor:
De Inzetrolhor combineert
de gemakken van een
Inzethor en een Rolhor en
is zowel horizontaal als
verticaal te plaatsen.

Vaste hor:
De Vaste hor is zeer geschikt
bij geringe kozijndiepte,
plaatsing zowel binnen als
buiten is mogelijk.

Dakraamhor
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Rolhordeur

Cordaid Memisa is één van
de grootste Nederlandse
organisaties op het gebied van
hulpverlening aan moeders en
kinderen. Samen met Cordaid
Memisa levert Luxaflex® een
bijdrage aan de strijd tegen
malaria in Afrika, nog steeds
één van de belangrijkste
doodsoorzaken op dat
continent.
In ons land is het vanzelf
sprekend dat zoiets eenvoudigs
als een hor ons leefklimaat
in huis comfortabeler maakt,
terwijl in Afrika een hor het
verschil kan maken tussen
leven en dood. Luxaflex® draagt
daaraan graag een steentje bij.

luxaflex.nl/malawi
Rolhordeur
Plissé hordeur

Toepassingen deur
Plissé hordeur
Het zwarte of grijze gaas wordt
niet opgerold maar gevouwen.
De treklijst kan op elke gewenste
stand blijven staan én de
ondergeleider is slechts 3 mm
hoog, waardoor de deur kind- en
rolstoelvriendelijk blijft.

“Het hele gezin
geniet van

drempelloos
gemak”

Rolhordeur
Het gaas van deze hordeur
wordt windvast opgesloten door
een sterke constructie. De deur
stopt automatisch op een vooraf
ingesteld stoppunt.
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Met meer dan 60 jaar ervaring staat Luxaflex®
garant voor duurzame kwaliteit, innovatie,
optimaal wooncomfort en jarenlang
gebruiksplezier. Een weergaloze collectie
producten, stoffen, materialen en kleuren. Op maat
gemaakt, met vijf jaar garantie.
Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

Luxaflex® specialisten
ontvangen u graag in hun
showroom, waar de nieuwste
productvarianten getoond
worden. Zij begeleiden
u in het maken van uw
keuze met hun kennis van
styling en bedieningsopties,
en informeren u over de
mogelijkheden van meeten montageservice, zodat
uw raamdecoratie steeds
optimaal op uw persoonlijke
situatie is afgestemd.

luxaflex.com
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Alle rechten van deze uitgave zijn voorbehouden. Het onbevoegd kopiëren is verboden. Wijzigingen in technische informatie, materialen, onderdelen, samenstellingen, ontwerpen, uitvoeringen, kleuren, etc., zijn ook zonder
aankondiging voorbehouden. Aan de teksten, afbeeldingen en kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. ® Wettig gedeponeerd handelsmerk. Een HunterDouglas® product. © Copyright HunterDouglas® 2015.

Voor elk raam heeft Luxaflex® een passende
oplossing. Raambekleding gemaakt naar uw
wens, de perfecte keuze!

12-03-15 07:58

