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Contact

Contactgegevens
Hoe komt u met ons in contact?
1)	Indien u vragen heeft over bestellingen of orders, willen wij u
verwijzen naar de dealer login.
Gebruik de dealer login op www.dealer.unilux.nl voor:
- snel en foutloos bestellen
- ingeven van retouropdrachten
- snellere verwerking van orders, snellere levertijd
- 24/7 inzage in uw orderstatus, facturen en orderhistorie
- track & trace gegevens
Nog geen login? Vraag deze aan via klantenservice@unilux.nl en
bekijk pagina 7 voor meer informatie. Wachtwoord kwijt? Vraag een
nieuw wachtwoord aan via www.dealer.unilux.nl.
2)	Indien u technische ondersteuning nodig heeft zijn wij van
maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.15 uur en
van 13.00 uur tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar op
nummer: +31 (0) 411 67 79 53.
LET OP: opdrachten en wijzigingen kunnen alleen schriftelijk/via
e-mail worden verwerkt.
Contact
Unilux BV
Schouwrooij 18 • 5281 RE • Boxtel • NL
www.unilux.nl
KvK:		
BTW nr.:
IBAN:
BIC:			

Buitendienst
Onze accountmanagers in het land verstaan hun
vak en kennen de regio waarin ze werken als de
beste. Neem gerust contact op met een van hen
om gericht uw vragen te kunnen stellen:
Jurjen Schotanus
06 15 96 02 41
T:
E:
jurjen@unilux.nl
PC: 1000-2099, 3600-3899
en 7600-9999

Cees Schoneveld
T:
06 22 41 46 05
E:
cees@unilux.nl
PC:	2100-3599, 3900-4699
en 6500-7599

Coert Teulings
T:
06 55 55 16 33
E:
coert@unilux.nl
PC: 3200-3299, 4300-6499

56668651
NL 8522 48 659 B01
NL55RABO0170006212
RABONL2U

Klantenservice
Voor uw technische vragen en ondersteuning
staat onze klantenservice tot uw beschikking:
T:
E:
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04 11 67 79 53
klantenservice@unilux.nl

Dealer login

Dealer login
Sneller online bestellen met korting en actuele inzage
in al uw orderinformatie
Met online bestelkorting, minder kans op fouten en tot een
week snellere levertijd loont online bestellen zeker de moeite!
Onder het kopje “mijn account” kunt u alle informatie vinden
over lopende en historische orders en kunt u facturen
downloaden.
Uw eigen online profiel
Consumenten die online op zoek gaan naar horren komen
snel op onze geoptimaliseerde webshop terecht. Zij kunnen
de gecommiteerde Unilux horrenspecialisten in de buurt
vinden. Door uw online profiel up-to-date te houden zult u
merken dat u meer leads ontvangt via onze website. U kunt
hier onder andere uw logo uploaden, foto’s plaatsen en uw
openingstijden vermelden.
Uw eigen website
U kunt met een gerust hart vanaf uw eigen site doorverwijzen
naar www.unilux.nl door gebruik te maken van uw
persoonlijke link en banners*. Hierdoor blijft u voorkeurshorrenspecialist voor de consument die www.unilux.nl
bezoekt. Zo kunt u uw klant altijd voorzien van actuele
informatie en profiteert u optimaal van de doorverwijzing.
Stel uw eigen link in via
“Marketing->online keurmerk, link, banners” . Als u dit niet
zelf kunt, kunt u hier eenvoudig een voorbeeldmail met
instructies voor uw webbouwer versturen.
Marketing materialen zoals o.a. foto’s en advertenties zijn te
downloaden onder het kopje “marketing”.
Inloggen doet u via www.dealer.unilux.nl met uw
klantnummer en wachtwoord, of klik op “wachtwoord
vergeten” om een nieuw wachtwoord aan te maken.
* Voor vragen neemt u contact op met de afdeling
klantenservice: 0411 - 677953

Log va
nd
in en p aag nog
direct rofiteer
moge van alle
lijkhed
en!

Mijn inloggegevens
Klantnr:
Wachtwoord:

pagina 6 - 2022/2023

Unilux

Unilux
Over Unilux, dé Nederlandse horrenspecialist
Sinds 1990 produceert Unilux horren in eigen fabriek
in Nederland. We beheersen alle processen, van
productontwikkeling tot levering. Dit biedt ons de
mogelijkheid om altijd de beste kwaliteit maatwerk
horren te leveren, binnen een zeer kort tijdsbestek.
Wij werken continu aan verbeteringen en innovatie
wat de constante kwaliteit van een op maat gemaakt
product waarborgt. De beste kwaliteit, de snelste
levering: zaken waar we trots op zijn en we u als
horrenspecialist van ons product continu in voorzien.
Unilux staat voor leverbetrouwbaarheid en een exclusief
assortiment voor de vakhandel; ook u als onze partner
kan zich daarmee onderscheiden.

5 redenen om voor een Unilux hor te kiezen

Altijd een oplossing
Ongeacht de maten van
je kozijnen of de
typen deuren of ramen.

Reparatieservice
Unilux horren kunnen
door ons worden
gerepareerd.

Duurzame oplossing
Een Unilux hor gaat jaren
mee. Juist daarom geven
we 5 jaar garantie.
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Snelle levering
Binnen 2 weken
leverbaar (mits besteld
via de dealer login)

Nederlandse kwaliteit
De horren worden
volledig in Nederland door
experts gefabriceerd.

Horren

Horren
Met goede horren voorkomt u dat er vliegend ongedierte
het huis binnenkomt en daarnaast bieden ze gezonde
ventilatie.
Inmiddels zijn er vele (chemische) middelen en verdelgers
verkrijgbaar tegen insecten en zijn er diverse aanbieders
van horren op de markt. Voor het leveren van een echt
goede oplossing is echter specialistische kennis van
materialen én de Nederlandse kozijnen nodig. Unilux
beschikt over deze kennis en het benodigde inzicht, onze
horren worden dan ook al jaren als beste in kwaliteit
beoordeeld.

Unilux gaas

Wat mag u verwachten van onze producten?
V Altijd voor u op maat gemaakt
V Gebruiksvriendelijk
V Technisch toepasbaar voor iedere deur en raam
V Van de hoogste kwaliteit
V Onopvallend compact systeem
V Weerbestendig
V Duurzaam

Unilux werkt enkel met hoogwaardig aluminium en speciaal
horrengaas. We gebruiken voor iedere hor het best passende
gaas. We onderscheiden de volgende soorten:

PPP gaas: Dit gebruiken we voor de vaste
horren en plissé horren. Dit gaas wordt exclusief
voor Unilux geproduceerd en is recyclebaar. Dit
ultra view gaas is uiterst doorzichtig.

Kenmerken van de typen horren

Horren zijn in te delen in 3 types, voor zowel de ramen als de deuren.
Op pagina 12 leest u welke hor wij adviseren bij welk raam.

Vaste horren: 	- Beschikbaar voor zowel naar binnen-, als naar buiten

draaiende ramen.
- Het gaas is opgespannen in een frame.
- Het gaas is altijd zichtbaar voor de opening.
Rolhorren: 	
- Kunnen binnen en buiten worden geplaatst.
- Altijd geschikt voor in- of op het kozijn.
- Het gaas rolt op in een cassette.
- Het gaas is vlak en niet zichtbaar als de hor niet in
gebruik is.
Plisséhorren: 	- Deze zijn standaard in- of op de dag te monteren
zonder toevoegingen.
- De horren sluiten perfect aan bij de kozijnen,
ze vallen nauwelijks op.
- Het gaas is geplisseerd, vouwt op en is niet zichtbaar
als de hor niet in gebruik is.

PGP gaas: Dit gebruiken we voor de rolhorren.
Een sterke kwaliteit waarbij transparantie
gewaarborgd blijft.
Pollengaas: Unilux levert ook speciaal gaas

(tegen meerprijs) om pollen buiten te houden. Dit
pollengaas is alleen toepasbaar in vaste horren en
vaste hordeuren. Wij gebruiken het best beschikbare
pollengaas (Poll-tex®, E. C. A. R . F. gecertificeerd).

Petscreen voor huisdieren:

Wij bieden de mogelijkheid petscreen gaas (tegen
meerprijs) te plaatsen in onze horren. Ons speciale
petscreen gaas is 7x sterker dan gewoon gaas en
zal dus minder snel beschadigen in een omgeving
met jonge kinderen of huisdieren. Petscreen gaas is
alleen toepasbaar in de vaste hordeur LUXE en de
schuifhordeur LUXE.

Gebruik de Twistlock

Ten behoeve van gebruiksgemak én de duurzaamheid van onze producten raden wij u aan te allen tijde deze twee tips hieronder
op te volgen.

Tip 1: Toepassing van de Twistlock bij
de Plisséfit voorkómt problemen met de
gaasdruk en zorgt voor correcte sluiting.
Zorg dat u deze dus altijd plaatst. Gebruik
plissé systemen en rol systemen altijd als
een cassettesysteem en sluit het systeem
wanneer het raam of de deur gesloten is.
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Tip 2: Gebruik plissé systemen en rol
systemen altijd als een cassettesysteem en
sluit het systeem wanneer het raam of de
deur gesloten is.

Horrenadviseur ramen

aam
nnen

am
ten

praam

aam

Horrenadviseur ramen
Hieronder ziet u welk Unilux product wij adviseren bij welk kozijn. Op de productpagina’s leest u alle
(technische) informatie.
= buiten plaatsen

Raamplissé Voorzet unit (pag 40)
Raamhor Vast Voorzethor (pag 24)
Raamhor Vast Veerstifthor (pag 28)

Draairaam
naar binnen

Draairaam
naar buiten

Draaikiepraam
Dakraam
Raamrolhor Super + (pag
20)

= binnen plaatsen

Schuifraam

Lichtko

Raamrolhor Comfort (pag 16)
Raamrolhor Super + (pag 20)
Raamplissé Voorzet unit (pag 40)

Draairaam
naar buiten

Draaikiepraam

Dakraam

= buiten plaatsen

Schuifraam

Lichtkoepel

Raamrolhor Super + (H*) (pag 20)
Raamhor Vast Veerstifthor (H*) (pag 28)
Raamhor Vast Inklemhor (H/K/A*) (pag 32)

Draaikiepraam

Dakraam

Schuifraam

Lichtkoepel

Draaideur

Raamplissé Voorzet unit (H) (pag 40)
Raamplissé Inklem unit (H/K/A*) (pag 44)
Raamhor Vast Softfit (H/K/A*) (pag 36)

= binnen plaatsen

Raamrolhor Super + (pag 20)
Raamplissé Voorzet unit (pag 40)

Dakraam

Schuifraam

Lichtkoepel

= binnen & buiten plaatsen

Draaideur

Schuifpui

Raamrolhor Super + (pag 20)
Raamrolhor Comfort (pag 16)
Raamhor Vast Voorzethor (pag 24)

Schuifraam

Lichtkoepel

Draaideur

Raamhor Vast Veerstifthor (pag 28)

Openslaande
tuindeuren

Schuifpui

Raamplissé Voorzet unit (pag 40)

* H = hout, K = kunststof, A = aluminium,
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= plissé,

= rol,

= vast

pui

Horrenadviseur deuren

eur

Horrenadviseur deuren
Hieronder ziet u welk Unilux product wij adviseren bij welk kozijn. Op de productpagina’s leest u alle
(technische) informatie.
= binnen & buiten plaatsen

Plisséhordeur Plisséfit (pag 54)
Rolhordeur Comfort (pag 50)
Vaste hordeur Luxe (pag 62)				

Draaideur

Openslaande
tuindeuren

Schuifpui

= binnen & buiten plaatsen

Plisséhordeur Plisséfit (pag 54)
Dubbele Plisséhordeur Plisséfit (pag 58)
Schuifhordeur Luxe (pag 66)

Openslaande

Schuifpui
		
tuindeuren

= binnen & buiten plaatsen

Dubbele Plisséhordeur Plisséfit (pag 58)

Openslaande
tuindeuren

= plissé,
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= rol,

= vast

Campagne 2022

Unilux campagnes
2022
Ook dit jaar zetten we onze campagne “Bescherm de insecten
met Unilux horren” door, waarmee we mensen meer bewust
maken van de insectensterfte in de wereld en de desastreuze
gevolgen die dat met zich meebrengt.
De cijfers liegen er niet om, maar liefst 75% van de insecten
hebben we in 25 jaar uitgeroeid in Nederland. Ons gedrag is de
belangrijkste veroorzaker! Kijk naar het gebruik van spuitbussen en
verdelgingsmiddelen door de mens. Als 2e wereldtitel-verdediger
in de landbouwgoederen export, betalen we in Nederland een
enorme prijs in de vorm van een afrekening op ons milieu als
gevolg van het jaren lange gebruik van zowel chemische als
biologische bestrijdingsmiddelen. Maar het is te gemakkelijk om
alleen de schuld bij de boeren neer te leggen. De keukenkastjes

Dat ventileren belangrijk is, daarover
is allang geen discussie meer. In de
strijd tegen het Coronavirus wordt
ventileren zelfs aangemerkt als één van
de basismaatregelen. Ook Unilux zal dit jaar aandacht
geven aan het belang van optimale ventilatie.
Voor een gezonde en veilige leef-en werkomgeving is het
noodzaak ramen en deuren open te zetten. De meeste tijd
wordt binnen doorgebracht, daarom is het binnenmilieu
zo belangrijk. En niet alleen in huis, ook in kantoorruimtes
en scholen bijvoorbeeld. Uit onderzoek blijkt dat in slecht
geventileerde ruimten gezondheidsklachten kunnen
optreden, zoals hoofdpijn, geurhinder, slijmvliesirritaties,
overdracht van infectieziekten, verergering van
astmaklachten en allerlei allergische reacties. Goed
ventileren is dus pure noodzaak. Voor woningen, kantoren
en scholen, en dus voor ieders gezondheid.
Om te voorkomen dat er tijdens het ventileren ongewenste
kleine bezoekertjes naar binnen komen, biedt Unilux een
groot scala aan hor-oplossingen, zowel voor woningen
als professionele gebouwen. Zo snijdt het mes aan twee
kanten; uw leefomgeving blijft veilig en gezond en die van
de insecten ook!
Voor beide campagnes geldt dat Unilux hier onder andere
op TV en online platforms aandacht voor gaat vragen en
we dit zullen doorvertalen naar middelen en materialen
zodat u ook lokaal de boodschap mee uit kunt dragen. We
vertrouwen erop dat u met ons meedoet!

bij u en de consument barsten ook uit van deze middelen, van
mierenlokdoosjes tot Roundup, allemaal bestrijdingsmiddelen die
men, puur voor het eigen gemak in huis, heeft. Dat het gemak en
rust boven gezondheid gaat lijkt men niet te beseffen.
Geen insecten meer heeft tot gevolg dat vogels in de tuin geen
insecten meer op de menukaart hebben staan en zij hun werk
dus niet meer doen. De gewassen worden niet meer bestuift, de
voortplanting valt weg; de hele ecologische kringloop valt stil. Met
alle ellende voor onze gezondheid tot gevolg. Voor komend jaar
trekt Unilux wederom ruim budget uit voor de communicatie ter
bescherming van insecten. En dat doen we graag samen met u als
onze horrenspecialist. Wij hebben immers een product in handen
waarmee de insecten buiten kunnen blijven, daar waar ze goed
werk doen.
Ga naar: https://www.unilux.nl/beschermdeinsecten/
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Het Unilux team

‘‘Samen streven wij naar
het beste eindresultaat!’’
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02
RAAMHORREN
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Raamhorren - ROL

Raamrolhor COMFORT
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veernastelling

interne kantelsluiting

Geschikt voor:

Draairaam
Dakraam
naar buiten

Draaikiepraam
Schuifraam

Lichtkoepel
Dakraam
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Schuifraam

Draaideur Lichtkoepel

Schuifpui

Productspecificatie
Opties
• RAL kleuren (meerprijs)
• grijs gaas (zonder meerprijs)
• kantelsluiting (zonder meerprijs)
• hogere borstels
Standaard geleverd met zwart gaas.

Raamhorren - ROL

Unieke eigenschappen
• gaas rolt op
• cassette slechts 42,5 mm
• magneetsluiting standaard, kantelsluiting optioneel
• cassette kan zowel links, rechts als boven geplaatst worden
• plaatsing zowel ‘in-de-dag’ als ‘op-de-dag’
• standaard UV-bestendig PGP gaas
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• UV-bestendige poedercoatlaag
• oprolveer is nastelbaar
• niet windvast (gaas zit los in geleiders)

Standaard kleuren
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij
alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.

kunststof:

aluminium:
RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016 STR

RAL 9006

RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek
1. PGP gaas: een glasvezelkern
met een zwarte PVC-coating
maken het gaas rekvrij,
UV-bestendig, sterk en
brandvertragend.

2. De ‘in-de-dag’ montage clip.

3. Eenvoudige montage door
nieuwe kapsteun en handmatige
veernastelling.

4. interne kantelsluiting.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.
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Raamrolhor COMFORT
Plaatsbepaling
Het systeem kan van links naar rechts en van rechts naar links
(breedte max. 1200 mm) worden geplaatst. Of van boven naar
beneden (zie prijstabel).
De bedieningslijst is zowel aan de voor- als achterzijde te
bedienen.

Montage
‘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’:
druk de ‘in-de-dag’ blokjes in de geleiders, steek de geleiders
geleidermaat
aankastmaat
de cassette en monteer het systeem
in het kozijn.
kastmaat

kastmaat

kastmaat

‘In-de-dag’ montage:
dagmaat -2 mm.
Minimale kastmaat is 440 mm.

geleiderm

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

geleidermaat

geleidermaat
Maat nemen
‘Op-de-dag’ montage:
kastmaat = dagmaat + 52 mm.
geleidermaat = dagmaat + 60 mm.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Plaatsing:

geleidermaat
geleidermaat

13

kastmaat

geleidermaat

breedte
breedte

26

26
81,5

geleidermaat

Geleider profiel

geleidermaat
geleidermaat

kastmaat
kastmaat

kastmaat
kastmaat

geleidermaat
geleidermaat

kastmaat

42,5

kastmaat

geleidermaat
geleidermaat

kastmaat
kastmaat

kastmaat

geleidermaat
geleidermaat

ge

kastmaat
geleidermaat

kastmaat

geleidermaat
40,5

hoogte
hoogte

Doorsnede:

kastmaat
kastmaat

Raamhorren - ROL

Meten, monteren en onderhoud

Doorsnede:

40,5
40,5

Geleider
profiel
Geleider
profiel

Geleider
profiel
Geleider
profiel

13 13
40,5

13 13

40,5

81,5
81,5

42,5

o.d.d. 5 mm

2,5
26 26

26 26

* 8 mm

i.d.d.

42,5
In-de-dag

Op-de-dag

26

o.d.d. 5 mm
o.d.d. 5 mm

*Optie: borstel 11/15/25 mm
Let81,5
op: tekeningen zijn niet op schaal weergeven.

d. 5 mm
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.d. 5 mm

8 mm
8 mm
i.d.d.
i.d.d.

81,5

Raamrolhor COMFORT

Accessoires COMFORT

geleidermaat in mm

COMFORT opties

800

1000

1200

1400

1600

1800

art. nr.

omschrijving

euro

euro

euro

euro

euro

euro

600

146,87

155,17

167,74

175,14

182,33

192,31

meerprijs andere RAL kleur* per stuk

61,20

20.6 starttarief andere RAL kleur*

71,40

800

167,74

175,14

182,33

192,31

202,07

209,81

meerprijs RAL STR* per stuk

79,56

1000

182,33

192,31

202,07

209,81

217,22

228,33

geleiderset op maat, STD max 180 pst.

33,54

1200

202,07

209,81

217,22

228,33

235,84

242,91

geleiderset op maat, RAL max 180 pst.

62,54

1400

217,22

228,33

235,84

242,91

255,59

geleiderset op maat, STR max 180 pst.

72,96

1600

235,84

242,91

255,59

262,66

1800

255,59

262,66

270,40

2000

270,40

280,16

287,34

2200

287,34

297,55

305,86

2400

305,86

316,18

323,36

2600

323,36

335,93

345,69

412-125-0000

(Bij grotere afmetingen
zijn plisséproducten
meer solide)

Minimale breedte van de cassette is 440 mm.

signaalstickers (2 stuks) +
handleiding

5,50

210-300-9016 Tele-uitzetter/300mm/buiten/wit

21,99

210-300-9017 Tele-uitzetter/300mm/buiten/zwart

21,99

210-320-0000

VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING
OYSTER RECHTS NAAR BUITEN

98,99

210-321-0000

VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING
OYSTER LINKS NAAR BUITEN

98,99

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.

COMFORT horgaas
art. nr.

Hoekprofiel
euro

omschrijving

412-401-7035 1200 * 5000 mm PGP grijs
‘‘ -9017

1200 * 5000 mm PGP zwart

412-403-7035 1600 * 5000 mm PGP grijs
‘‘ -9017

1600 * 5000 mm PGP zwart

AXA Tele-uitzetter

omschrijving

euro

52,40

20/10 standaard RAL per meter

11,44

52,40

20/10 overige RAL per meter**

18,60

69,90

20/10 overige RAL STR per meter**

21,05

69,90

30/20 standaard RAL per meter

14,02

30/20 overige RAL per meter**

21,41

30/20 overige RAL STR per meter**

23,86

43/15 standaard RAL per meter

16,38

AXA Raamsluiting

Meer info over de AXA Tele-uitzetter en raamsluiting zie pagina 78.

art. nr.

43/15 overige RAL per meter**

23,99

43/15 overige RAL STR per meter**

26,44

50/20 standaard RAL per meter

18,06

50/20 overige RAL per meter**

25,83

50/20 overige RAL STR per meter**

28,27

70/20 standaard RAL per meter

20,08

70/20 overige RAL per meter**

28,03

70/20 overige RAL STR per meter**

30,48

** eventueel RAL starttarief

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 74.
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Raamhorren - ROL

kastmaat in mm

Advies verkoop prijslijst

Raamhorren - ROL

Raamrolhor SUPER+
SGAA
F
E
I
G EN
LUS
INC LUITIN GER!
OPS ERTR A
RV
VEE

gaasopsluiting

Standaard geleverd
met speedreducer

Geschikt voor:

Draairaam
naar binnen

Draairaam
naar buiten

Draaikiepraam
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Dakraam

Schuifraam

Lichtko

Productspecificatie
Opties
• RAL kleuren (meerprijs)
• grijs gaas (zonder meerprijs)
• treklijst contra (zonder meerprijs)
• hogere borstels
Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij
alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.

kunststof:

aluminium:
RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016 STR

RAL 9006

RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

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

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

3. Detail gaasopsluiting.

4. Contra treklijst bedienbaar
(optioneel).

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.
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Raamhorren - ROL

Unieke eigenschappen
• windvast gaas zit opgesloten in geleiders
• gaas rolt op
• cassette slechts 47,5 mm
• standaard met schuifvergrendeling
• cassette aan bovenzijde te plaatsen
• plaatsing zowel ‘in-de-dag’ als ‘op-de-dag’
• standaard UV-bestendig PGP gaas
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• UV-bestendige poedercoatlaag
• veervertrager; bedieningslijst rolt langzaam op

Raamrolhor SUPER+
Plaatsbepaling
Cassette boven monteren.
De treklijst is aan beide zijden bedienbaar, maar kan op verzoek
contra gemonteerd worden (zie afbeelding 4 op vorige pagina).

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

Maat nemen
‘Op-de-dag’ montage:
breedte = dagmaat + 52 mm, hoogte = dagmaat + 60 mm.

‘In-de-dag’:
steek de geleiders aan de cassette en monteer het systeem in
het kozijn.

‘In-de-dag’ montage:
dagmaat -2 mm. Let op: minimale breedte is 540 mm
of 300 mm zonder veervertrager.

Onderhoud
Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een
vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.
Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Doorsnede:

49

11,5
Plaatsing:

49

11,5

breedte
26

26
hoogte

Raamhorren - ROL

Meten, monteren en onderhoud

47.5

47.5
22

22

In-de-dag

In-de-dag
Doorsnede:

49

11,5

11,5

11,5

40

40
o.d.d.
5 mm

26

o.d.d.
5 mm

26

26

47.5i.d.d.

11 mm

* i.d.d.
11 mm

Op-de-dag

22

22,5

Op-de-dag
In-de-dag

22,5
*Optie: borstel 8/15/25 mm

11,5
Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergeven.

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

Op-de-dag

22,5
pagina 21 - 2022/2023

Advies verkoop prijslijst

SUPER+ opties

hoogte in mm

breedte in mm
600

800

1000

1200

1400

1600

euro

euro

euro

euro

euro

euro

600

231,24

251,78

271,52

291,05

317,97

344,01

meerprijs andere RAL kleur* per stuk

61,20

800

245,49

265,24

284,76

310,46

337,61

363,42

meerprijs RAL STR* per stuk

79,56

1000

258,17

277,92

297,33

324,26

350,85

382,83

geleiderset op maat, STD max 200 pst.

59,54

1200

271,52

291,05

310,46

337,61

363,42

397,41

geleiderset op maat, RAL max 200 pst.

90,92

1400

284,76

304,17

324,26

350,85

382,83

416,94

geleiderset op maat, STR max 200 pst. 104,00

1600

297,33

317,97

344,01

370,26

397,41

436,35

1800

310,46

331,33

357,13

382,83

410,09

448,91

2000

324,26

344,01

370,26

397,41

429,50

462,15

art. nr.

omschrijving

20.6 starttarief andere RAL kleur*

412-125-0000

signaalstickers (2 stuks) +
handleiding

euro
71,40

5,50

210-300-9016 Tele-uitzetter/300mm/buiten/wit

21,99

210-300-9017 Tele-uitzetter/300mm/buiten/zwart

21,99

210-320-0000

VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING
OYSTER RECHTS NAAR BUITEN

98,99

210-321-0000

VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING
OYSTER LINKS NAAR BUITEN

98,99

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.

Onderstaande maten zijn mogelijk
zonder veervertrager
Hoekprofiel

hoogte in mm

breedte in mm
300

400

500

omschrijving

euro

euro

euro

euro

20/10 standaard RAL per meter

11,44

600

231,24

231,24

231,24

20/10 overige RAL per meter**

18,60

800

245,49

245,49

245,49

20/10 overige RAL STR per meter**

21,05

1000

258,17

art. nr.

258,17

30/20 standaard RAL per meter

14,02

1200

271,52

30/20 overige RAL per meter**

21,41

1400

284,77

30/20 overige RAL STR per meter**

23,86

1600

297,33

43/15 standaard RAL per meter

16,38

AXA Tele-uitzetter

AXA Raamsluiting

Meer info over de AXA Tele-uitzetter en raamsluiting zie pagina 78.

43/15 overige RAL per meter**

23,99

43/15 overige RAL STR per meter**

26,44

50/20 standaard RAL per meter

18,06

50/20 overige RAL per meter**

25,83

50/20 overige RAL STR per meter**

28,27

70/20 standaard RAL per meter

20,08

70/20 overige RAL per meter**

28,03

70/20 overige RAL STR per meter**

30,48

** eventueel RAL starttarief

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 74.
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Raamhorren - ROL

Accessoires SUPER+

Raamrolhor SUPER+

Raamhor vast VOORZETHOR
Raamhorren - VAST

S
A
A
G
NEN

raam

PAN
G E S R A M E!
IN F

scharnier

wervel

Geschikt voor:

Draairaam
Dakraam
naar binnen

Draairaam
Schuifraam
naar buiten

Lichtkoepel
Draaikiepraam
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Dakraam

Draaideur

Schuifraam

Schuifpui Lichtko

Productspecificatie
Opties
• RAL kleuren (meerprijs)
• grijs gaas (zonder meerprijs)
• pollengaas (meerprijs)
• schuine hoek (meerprijs)
Standaard geleverd met zwart gaas.

Raamhorren - VAST

Unieke eigenschappen
• gaas opgespannen in frame
• montagemogelijkheden: ‘op-de-dag’: scharnierend
of met wervels
• handgreepjes los erbij
• standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• UV-bestendige poedercoatlaag
• middenkader wordt toegepast vanaf 1600 mm hoogte/		
breedte.

Standaard kleuren
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001/9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.
De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij optioneel grijs gaas.

kunststof:

aluminium:
RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016 STR

RAL 9006

RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek

1. De voorzethor kan met
scharnieren of wervels op het
kozijn geplaatst worden.
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2. Indruk profiel.

Raamhor vast VOORZETHOR
45

Onderhoud
Verwijder vuil met een vochtige doek14,3
of een stofzuiger met
opzetborstel.

Magneet:

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

13

13

14,3 1,5

11

45

13

14,3

Maat nemen
‘Op-de-dag’:14,3
dagmaten + 50 mm = eindmaten doorgeven.
Scharniermaat 13 mm.

Montage
Montage voorzethor:
14,3
De voorzethor wordt middels scharnieren of wervels
gemonteerd (los bijgeleverd net als de handgrepen). Zie
afbeelding hieronder.

11

Plaatsbepaling
De voorzethor wordt op het kozijn geplaatst en middels
scharnieren en/of wervels gemonteerd. Zie afbeelding
hieronder. Scharnieren zijn uitsluitend mogelijk aan de
bovenzijde ivm. uithangen.

1,5

46
45

11

14,3

11

11

14,3

24

1,5

13

13

46

Scharnier:

12,5

13

45

23

Doorsnede:

45

12

46

25

12,5

12,5

12,5

50
13

12,5

12,5

13
12,5

50

24

12,5

45

12,5
Wervel:

23

Handgreep:

40,5

24

12

12,5

50

18

23

12,5

Raamhorren - VAST

Meten, monteren en onderhoud

12
Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergeven.
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Raamhor vast VOORZETHOR

Accessoires VOORZETHOR

breedte in mm

VOORZETHOR opties

600

800

1000

1200

1400

1600

euro

euro

euro

euro

euro

euro

600

106,52

112,42

117,59

122,53

127,70

133,00

meerprijs andere RAL kleur* per stuk

39,78

800

112,42

117,59

122,53

127,70

133,00

141,18

meerprijs RAL STR* per stuk

55,08

1000

117,59

122,53

127,70

133,00

141,18

151,65

schuine hoek va. montage zijde

1200

122,53

127,70

133,00

151,65

169,23

179,94

middenkader extra

14,03

1400

127,70

141,18

151,65

169,23

179,94

185,11

pollengaas

33,77

1600

141,18

157,55

169,23

179,94

185,11

1800

163,93

174,04

185,11

2000

171,63

182,71

192,82

2200

176,81

187,88

197,99

211,47

2400

185,11

195,59

209,07

222,55

art. nr.

euro

omschrijving

20.6 starttarief andere RAL kleur*

71,40

101,65

210-300-9016 Tele-uitzetter/300mm/buiten/wit

21,99

195,59

210-300-9017 Tele-uitzetter/300mm/buiten/zwart

21,99

206,30

VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING
210-320-0000
OYSTER RECHTS NAAR BUITEN

98,99

VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING
OYSTER LINKS NAAR BUITEN

98,99

210-321-0000

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.
Petscreen gaas niet mogelijk.

AXA Tele-uitzetter

AXA Raamsluiting

Meer info over de AXA Tele-uitzetter en raamsluiting zie pagina 78.

VOORZETHOR horgaas
art. nr.

omschrijving

412-402-7035 1200 * 5000 mm PPP grijs
‘‘ -9017

1200 * 5000 mm PPP zwart

412-404-7035 1600 * 5000 mm PPP grijs
‘‘ -9017

1600 * 5000 mm PPP zwart

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 74.

pagina 26 - 2022/2023

euro
52,40
52,40
69,90
69,90

Raamhorren - VAST

hoogte in mm

Advies verkoop prijslijst

Raamhorren - VAST

Raamhor vast VEERSTIFTHOR

aam
nnen

L
IAA
C
E
SP OR
VO E N
T
HOU JNEN
I
KOZ

rondom borstel en veerstift

kunststof huls

Geschikt voor:

NIEUW!
Nastelbaar!

Draairaam
Draairaam
naar
naarbuiten
binnen

Draairaam
Draaikiepraam
naar buiten

Dakraam
Draaikiepraam
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Schuifraam
Dakraam

Lichtkoepel
Schuifraam

Lichtko

Productspecificatie
Unieke eigenschappen
• gaas opgespannen in frame
• als veerstifthor ‘in-de-dag’ met borstel rondom
• horkader is eenvoudig uitneembaar: geen druk
op de raamkruk
•	standaard super transparant UV bestendig PPP gaas +
pollengaas optioneel
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• UV-bestendige poedercoatlaag
• middenkader pas vanaf 1600 mm nodig

Opties
• RAL kleuren (meerprijs)
• grijs gaas (zonder meerprijs)
• pollengaas (meerprijs)
• schuine hoek (meerprijs)
Standaard geleverd met zwart gaas.

Raamhorren - VAST

Standaard kleuren
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001/9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.
De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij optioneel grijs gaas. De borstel is altijd zwart.

kunststof:

aluminium:
RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016 STR

RAL 9006

RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek
1. Wanneer de onderste
veerstiften beiden naar binnen
worden getrokken, ontstaat
er aan de bovenzijde een
scharnierpunt.
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2. Je kunt de hor naar beide
kanten draaien

Raamhor vast VEERSTIFTHOR
Raamhorren - VAST

Meten, monteren en onderhoud
Plaatsbepaling
De veerstifthor wordt ‘in-de-dag’ geplaatst.

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

Maat nemen
Dagmaten doorgeven.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

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 8 mm
houtboor tot 13 mm diep. Zet daarna de busjes in het hout en
plaats de veerstifthor in het kozijn.
25

Doorsnede:

13

10

25

13

meten
10
Beschermd Model

Ø8.9

13
4,75

Kunststof huls

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergeven.

NIEUW!
Nastelbaar!
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Raamhor vast VEERSTIFTHOR

Accessoires VEERSTIFTHOR

breedte in mm

VEERSTIFTHOR opties

600

800

1000

1200

1400

1600

art. nr.

omschrijving

euro

euro

euro

euro

euro

euro

600

136,55

141,37

146,87

151,69

156,29

161,12

meerprijs andere RAL kleur* per stuk

20.6 starttarief andere RAL kleur*

euro
71,40
39,78

800

141,37

146,87

151,69

156,29

161,12

169,20

meerprijs RAL STR* per stuk

1000

146,87

151,69

156,29

161,12

169,20

178,62

schuine hoek va. montage zijde

1200

151,69

156,29

161,12

178,62

194,89

204,32

middenkader extra

14,03

1400

156,29

169,20

178,62

194,89

204,32

209,81

pollengaas

33,77

1600

169,20

183,45

194,89

204,32

209,81

1800

190,07

199,72

209,81

219,46

2000

197,14

207,46

217,22

229,79

2200

202,07

212,39

221,82

234,39

2400

209,81

219,46

232,14

244,15

55,08
101,65

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.
Petscreen gaas niet mogelijk.

VEERSTIFTHOR horgaas
art. nr.

omschrijving

412-402-7035 1200 * 5000 mm PPP grijs
‘‘ -9017

1200 * 5000 mm PPP zwart

412-404-7035 1600 * 5000 mm PPP grijs
‘‘ -9017

1600 * 5000 mm PPP zwart

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 74.
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euro
52,40
52,40
69,90
69,90

Raamhorren - VAST

hoogte in mm

Advies verkoop prijslijst

Raamhor vast INKLEMHOR
Raamhorren - VAST

D E R TE
N
O
Z E VEN

aam
uiten

!
RO
SCH N T E R E N
MO

klemming via veerclips

middenkader

Geschikt voor:

Draaikiepraam

Dakraam

Schuifraam
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Lichtkoepel

Draaideur

Productspecificatie
Opties
• RAL kleuren (meerprijs)
• grijs gaas (zonder meerprijs)
• pollengaas (meerprijs)
• schuine hoek (meerprijs)
Standaard geleverd met zwart gaas.

op hoogtestijlen
TIP!

Raamhorren - VAST

Unieke eigenschappen
• gaas opgespannen in frame
• zonder schroeven monteren
• klemt zich vast met veerclips
• plaatsing ‘in-de-dag’
• standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• UV-bestendige poedercoatlaag Kozijn hout: clips
• middenkader pas vanaf 1600 mm nodig
• optioneel met schuine hoek
• flens tussen draaideel en kozijn:
nastellen kozijn kan nodig zijn

Minder risico’s met ultradunne
flens van de SOFTFIT
(zie pagina 38)

Standaard kleuren
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle
overige RAL kleuren zwarte onderdelen. De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij optioneel grijs
gaas.
kunststof:

aluminium:
RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016 STR

Kozijn hout: clips op hoogtestijlen

RAL 9006

RAL 9005 STR

RAL 8019

RAL 6009

RAL 9016

RAL 5011

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek
Flens staat op aluminium onderstrip:
Hout/alu opgeven

Flens valt naast aluminium
onderstrip: dagmaten opgeven

HOUTEN kozijn
Dagmaten opgeven
1. Houten draaikiepraam waarbij de
aluminium
onderstrip
vanaf
bovenzijde
alu
tegen de hoogtestijlen van het kozijn
geplaatst.
De lip van
metisoptie
hout/alu
de inklemhor komt op de aluminium
te staan.
(zieonderstrip
vorige pagina)
Let op: geef bij bestelling hout/alu aan
of kies voor de veerstifthor.
= inklemhor met lip
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2. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip
tussen de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van
de inklemhor komt achter de aluminium onderstrip te staan.
Let op: geef bij bestelling géén hout/alu aan.

30

Raamhor vast INKLEMHOR

Kozijn hout: clips op hoogtestijle

Raamhorren - VAST

Meten, monteren en onderhoud

F kozijn
opgeven

NIUM kozijn
aten opgeven

Plaatsbepaling
Een middenkader (Ø 10 mm) wordt toegepast vanaf 1600 mm
hoogte of breedte. Een eventueel aanwezige lekdorpel mag
maximaal 19 mm uitsteken. 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,
maar soms is het nodig om te kiezen voor een ander type hor
voor ‘op-de-dag’ of een veerstifthor in houten kozijnen.
Maat nemen
Controleer voorgenoemde inbouwmaten.
Altijd de kleinste dagmaten opgeven. Als de flens van de
inklemhor bovenop de aluminium onderstrip in een houten
kozijn moet staan: “hout/alu onder” opgeven (zie doorsnede
hout). De clips zitten standaard op de breedtestijlen, en bij
“hout/alu onder” of optioneelHOUTEN
op de hoogtestijlen.
Unilux
kozijn
Dagmaten
opgeven
zorgt voor speling. Indien dit niet
gewenst
is “productiematen”
vanaf bovenzijde alu
opgeven. Let op uitstekende delen
ophout/alu
het raam!
met optie
(zie vorige pagina)

Montage
De inklemhor wordt eenvoudig in de raamopening gedrukt.
Deze kan ook eenvoudig worden uitgenomen.
Onderhoud
Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met
opzetborstel.
Uitgebreide instructies op www.unilux.nl
Kozijn hout: clips op hoogtestijlen

25

30
19

Kozijn hout: clips op hoogtestijlen

Doorsnede:

8,5

Kozijn hout: clips op hoogtestijlen

10

33,5
Beschermd Model

2
ALUMINIUM kozijn
Dagmaten opgeven

KUNSTSTOF kozijn
Dagmaten opgeven

ALUMINIUM kozijn
Dagmaten opgeven

ALUMINIUM kozijn
dagmaten opgeven

25

KUNSTSTOF kozijn
Dagmaten opgeven
KUNSTSTOF kozijn
Dagmaten opgeven

KUNSTSTOF kozijn
dagmaten opgeven

(zie vorige pagina)

KUNSTSTOF kozijn
Dagmaten opgeven

25

HOUTEN kozijn

Dagmaten
HOUTEN
kozijnopgeven
Dagmaten
opgeven
vanaf bovenzijde
alu
vanaf
bovenzijde
alu
met
optie
hout/alu
Dagmaten
opgeven
HOUTEN
kozijn
met
optie hout/alu
(zievorige
vorige
pagina)
Dagmaten
opgeven
(zie
pagina)
vanaf bovenzijde
alu
vanaf bovenzijde
alu
met optie hout/alu
met optie
hout/alu
(zie vorige
pagina)

30

TIP!

HOUTEN kozijn
Dagmaten opgeven
vanaf bovenzijde alu
met optie hout/alu
(zie vorige pagina)
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19

Minder risico’s met ultradunne
flens van de SOFTFIT
33,5
(zie pagina 38)

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergeven.

30

30

8,5

19
10

8,5
10

33,5

3

Raamhor vast INKLEMHOR

Accessoires INKLEMHOR

breedte in mm

INKLEMHOR opties

600

800

1000

1200

1400

1600

art. nr.

omschrijving

euro

euro

euro

euro

euro

euro

600

112,42

112,42

117,59

122,53

127,70

133,00

meerprijs andere RAL kleur* per stuk

20.6 starttarief andere RAL kleur*

euro
71,40
39,78

800

112,42

117,59

122,53

127,70

133,00

141,18

meerprijs RAL STR* per stuk

1000

117,59

122,53

127,70

133,00

141,18

151,65

schuine hoek va. montage zijde

1200

122,53

127,70

133,00

151,65

169,23

179,94

middenkader extra

14,03

1400

127,70

141,18

151,65

169,23

179,94

185,11

pollengaas

33,77

1600

141,18

157,55

169,23

179,94

185,11

1800

163,93

174,04

185,11

195,59

2000

171,63

182,71

192,82

206,30

2200

176,81

187,88

197,99

211,47

2400

185,11

195,59

209,07

222,55

55,08
101,65

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.
Petscreen gaas niet mogelijk.

INKLEMHOR horgaas
art. nr.

omschrijving

412-402-7035 1200 * 5000 mm PPP grijs
‘‘ -9017

1200 * 5000 mm PPP zwart

412-404-7035 1600 * 5000 mm PPP grijs
‘‘ -9017

1600 * 5000 mm PPP zwart

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 74.
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euro
52,40
52,40
69,90
69,90

Raamhorren - VAST

hoogte in mm

Advies verkoop prijslijst

Raamhorren - VAST

Raamhor vast SOFTFIT

aam
uiten

TE
H
C
Z A NE
DUN S
N
FLE

aluminium profiel met flexibele kunststof flens

Gepatenteerd

flexibele kunststof flens

Geschikt voor:

Draaikiepraam

Dakraam

Schuifraam
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Lichtkoepel

Draaideur

Productspecificatie
Unieke eigenschappen
• gaas opgespannen in frame
• zonder schroeven monteren
• klemt zich vast met veerclips
• plaatsing ‘in-de-dag’
• standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• ultra dunne kunststof flens
• UV-bestendige poedercoatlaag
• middenkader pas vanaf 1600 mm nodig
• flens tussen draaideel en kozijn is ultra dun
• flens vouwt weg: minder kans op transport schade

Opties
• RAL kleuren (meerprijs)
• grijs gaas (zonder meerprijs)
• pollengaas (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Raamhorren - VAST

Standaard kleuren
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: alle kunststof onderdelen zijn zwart. De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs
bij optioneel grijs gaas.

kunststof:

aluminium:
RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016 STR

RAL 9006

RAL 9005 STR

RAL 8019

RAL 6009

RAL 9016

RAL 5011

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek

Bij houten kozijnen met aluminium
onderstrip verwijdert u, indien nodig,
eenvoudig de onderste flens.
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Raamhor vast SOFTFIT
Raamhorren - VAST

Meten, monteren en onderhoud
Plaatsbepaling
Een middenkader (ø10mm) wordt toegepast vanaf 1600mm.
Een eventueel aanwezige lekdorpel mag 19 mm uitsteken.

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

Maat nemen
Altijd de kleinste dagmaten opgeven. Er hoeft geen rekening
te worden gehouden met houten kozijnen met aluminium
onderstrip. Let op uitstekende delen op het raam!

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Montage
Plaats de meegeleverde montageclips die zorgen voor de
klemming: boven en onder voor kunststof en aluminium
kozijnen. Links en rechts voor houten kozijnen met aluminium
onderstrip. De Softfit wordt eenvoudig in de raamopening
gedrukt. De flexibele flens valt over de aluminium onderstrip of
kan eenvoudig worden verwijderd bij toepassing in een houten
kozijn met aluminium onderstrip

Gepatenteerd

30
11
19

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergeven.
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Raamhor vast SOFTFIT

Accessoires SOFTFIT

breedte in mm

SOFTFIT meerprijs

600

800

1000

1200

1400

1600

art. nr.

omschrijving
20.6 starttarief andere RAL kleur*

euro
71,40

euro

euro

euro

euro

euro

euro

600

150,24

155,51

161,57

166,95

172,00

177,28

meerprijs andere RAL kleur* per stuk

39,78

800

155,51

161,57

166,95

172,00

177,28

186,14

meerprijs RAL STR* per stuk

55,08

1000

161,57

166,95

172,00

177,28

186,14

196,57

middenkader extra

14,03

1200

166,95

172,00

177,28

196,57

214,41

224,85

pollengaas

33,77

1400

172,00

186,14

196,57

214,41

224,85

230,80

1600

186,14

201,85

214,41

224,85

230,80

1800

209,14

219,69

230,80

241,45

2000

216,88

228,21

238,99

252,79

2200

222,38

233,71

244,04

257,84

2400

230,80

241,45

255,37

268,61

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.
Petscreen gaas niet mogelijk.

SOFTFIT horgaas
art. nr.

omschrijving

412-402-7035 1200 * 5000 mm PPP grijs
‘‘ -9017

1200 * 5000 mm PPP zwart

412-404-7035 1600 * 5000 mm PPP grijs
‘‘ -9017

1600 * 5000 mm PPP zwart

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 74.
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euro
52,40
52,40
69,90
69,90

Raamhorren - VAST

hoogte in mm

Advies verkoop prijslijst

Raamhorren - PLISSÉ

Raamplissé VOORZET UNIT
U I F T S!
H
C
S
LOO
S
I
U
GER

geleider, treklijst en handgreep

gesloten

Geschikt voor:

Draairaam
naar binnen

Draairaam
naar buiten

Draaikiepraam
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Dakraam

Schuifraam

Lichtko

Productspecificatie
Opties
• RAL kleuren (meerprijs)
•	grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde
UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)
Standaard geleverd met zwart gaas.

Raamhorren - PLISSÉ

Unieke eigenschappen
• geplisseerd gaas dat opvouwt in frame
• montage d.m.v. clips, dus eenvoudig uit te nemen
• schuift geruisloos
• vederlichte bediening
• plaatsing ‘op-de-dag’
• standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• UV-bestendige poedercoatlaag
• bedieningslijst kan niet horizontaal i.v.m. uitzakken gaas

Standaard kleuren
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij
alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.

kunststof:

aluminium:
RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016 STR

RAL 9006

RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek

1. Handgreep wordt standaard
los meegeleverd.

2. Dubbel systeem boven breedte
1200 mm.

3. Kan achter rolgordijn geplaatst
worden.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.
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8

Raamplissé VOORZET UNIT
Raamhorren - PLISSÉ

Meten, monteren en onderhoud
Plaatsbepaling
Het systeem kan van links naar rechts en van rechts naar links
worden geplaatst.

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.

Maat nemen
‘Op-de-dag’ montage:
dagmaathoogte + 50 mm en dagmaatbreedte + 50 mm. Let
op bij dakvensters: grotere breedte (+ 77 mm). 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.

54

Onderhoud
Verwijder vuil met een vochtige doek, of een stofzuiger met
opzetborstel.
Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

54

53

53

34

34

Plaatsing:

24

24

24

24

Doorsnede:

geleidermaat

kastmaat

geleidermaat
kastmaat

kastmaat
kastmaat

geleidermaat

kastmaat

geleidermaat
geleidermaat

kastmaat

kastmaat
geleidermaat

geleidermaat

Dubbele voorzet UNIT

hoogte

Voorzet UNIT

24
34

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergeven.

40,5

40,5

Geleider profiel
13
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Geleider

13

Advies verkoop prijslijst
Accessoires VOORZET UNIT
VOORZET UNIT opties

kastmaat (hoogte) in mm

geleidermaat (breedte) in mm

art. nr.

euro

omschrijving

600

800

1000

1200

euro

euro

euro

euro

600

220,70

240,33

259,29

277,92

meerprijs andere RAL kleur* per stuk

61,20

800

234,39

253,24

271,86

296,43

meerprijs RAL STR* per stuk

79,56

1000

246,39

265,24

283,87

309,67

grijs gaas**

83,59

1200

259,29

277,92

296,43

322,24

210-300-9016 Tele-uitzetter/300mm/buiten/wit

21,99

1400

271,86

290,49

309,67

334,80

210-300-9017 Tele-uitzetter/300mm/buiten/zwart

21,99

1600
1800
2000
2200
2400

283,87 303,61
296,43 316,18
309,67 328,19
321,36 340,49
333,43 352,56

328,19 353,43
340,86 365,44
353,43 379,46
364,86
376,93

VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING
210-320-0000
OYSTER RECHTS NAAR BUITEN

98,99

VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING
OYSTER LINKS NAAR BUITEN

98,99

20.6 starttarief andere RAL kleur*

210-321-0000

71,40

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.

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

Dubbel Systeem VOORZET UNIT
kastmaat (hoogte) in mm

geleidermaat (breedte) in mm
1400

1600

1800

AXA Tele-uitzetter

2000

2200

AXA Raamsluiting

2400

euro

euro

euro

euro

euro

euro

600

461,03

479,54

498,17

516,79

536,20

554,83

800

485,60

504,23

522,74

542,82

561,45

591,97

1000

510,17

530,26

548,77

567,40

586,02

617,77

1200

536,20

554,83

573,45

591,97

611,71

642,91

1400

561,45

579,96

598,03

617,77

642,91

667,81

1600

586,02

605,77

624,39

654,91

680,94

706,19

1800

611,71

630,34

648,96

680,94

706,19

730,76

2000

636,40

654,91

673,87

706,19

730,76

756,56

Meer info over de AXA Tele-uitzetter en raamsluiting zie pagina 78.

VOORZET UNIT handgreep
art. nr.

omschrijving

euro

413-078-9001 UNIT crème wit

6,96

‘‘-9017 UNIT zwart

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 74.
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6,96

Raamhorren - PLISSÉ

Raamplissé VOORZET UNIT

Raamhorren - PLISSÉ

Raamplissé INKLEM UNIT

aam
uiten

E
DIG
U
O
V
!
EEN IENING
BED

hoek, treklijst en handgreep

eenvoudige montage

Geschikt voor:

Draaikiepraam

Dakraam

Schuifraam
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Lichtkoepel

Draaideur

Productspecificatie
Opties
• RAL kleuren (meerprijs)
•	grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde
UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)
Standaard geleverd met zwart gaas.
op hoogtestijlen

Raamhorren - PLISSÉ

Unieke eigenschappen
• geplisseerd gaas dat opvouwt in frame
• zonder schroeven monteren
• klemt zich vast met veerclips
• schuift nagenoeg geruisloos
• vederlichte bediening
Kozijn hout: clips
• plaatsing ‘in-de-dag’
• standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• UV-bestendige poedercoatlaag
• bedieningslijst kan niet horizontaal i.v.m. uitzakken gaas
• flens tussen draaideel en kozijn: nastellen kozijn
kan nodig zijn

Standaard kleuren
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij
alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.

kunststof:

aluminium:

9001
9010
RAL 7016 STR
Kozijn hout:RALclips
opRALhoogtestijlen

RAL 9006

RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek
Flens staat op aluminium onderstrip:
Hout/alu opgeven

Flens valt naast aluminium
onderstrip: dagmaten opgeven

HOUTEN kozijn
Dagmaten opgeven
1. Houten draaikiepraam waarbij de
aluminium
onderstrip
vanaf
bovenzijde
alu
tegen de hoogtestijlen van het kozijn
is
geplaatst.
De lip van
met optie hout/alu
de inklemhor komt op de aluminium
te staan.
(zieonderstrip
vorige pagina)
Let op: geef bij bestelling hout/alu aan.

2. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip
tussen de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van
de inklemhor komt achter de aluminium onderstrip te staan.
Let op: geef bij bestelling géén hout/alu aan.

30

= inklem unit en clip

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.
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Raamplissé INKLEM UNIT
Meten, monteren en onderhoud
Montage
Het frame wordt compleet in elkaar gezet, in verstek gezaagd
geleverd.

Kozijn hout: clips op hoogtestijlen

Onderhoud
Verwijder vuil met een vochtige doek, of een stofzuiger met
opzetborstel.
Uitgebreide instructies op www.unilux.nl
Plaatsing:
geleidermaat
geleidermaat

geleidermaat

hoogte

kastmaat

kastmaat

geleidermaat
kastmaat
geleidermaat

kastmaat

geleidermaat

Maat nemen
Altijd de kleinste dagmaten opgeven. Als de flens van de
inklemhor bovenop de aluminium onderstrip in een houten
kozijn moet staan: “hout/alu onder” opgeven (zie doorsnede
hout). De clips zitten standaard op de breedtestijlen, en bij
geleidermaat
kastmaat
“hout/alu” onder
of optioneel op de hoogtestijlen.
Unilux
zorgt voor speling. Indien dit niet gewenst is “productiematen”
opgeven. 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.

Kozijn hout: clips op hoogtestijlen

kastmaat
kastmaat

Raamhorren - PLISSÉ

Plaatsbepaling
Een eventuele lekdorpel mag max. 8 mm uitsteken. 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, maar soms is het nodig om te kiezen
voor een ander type hor voor ‘op-de-dag’.

Doorsnede:

40,5

40,5

Geleider profiel

Geleider

13

42,5

1

42,5
26

26

81,5

81,5

ALUMINIUM kozijn
dagmaten opgeven

8Patented
mm
i.d.d.
25

KUNSTSTOF kozijn
Dagmaten opgeven

HOUTEN kozijn
Dagmaten opgeven
vanaf bovenzijde alu
met optie hout/alu
(zie vorige pagina)
50-65

25

8 mm
i.d.d.

o.d.d. 5 mm

UMINIUM kozijn
gmaten opgeven

o.d.d. 5 mm

KUNSTSTOF kozijn
Dagmaten opgeven

30
HOUTEN kozijn
Dagmaten opgeven
vanaf bovenzijde alu 50-65
met optie hout/alu
(zie vorige pagina)

36.4

8

36.4

8

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergeven.
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Raamplissé INKLEM UNIT

Accessoires INKLEM UNIT

geleidermaat (breedte) in mm

INKLEM UNIT opties
art. nr.

omschrijving

800

1000

1200

euro

euro

euro

600

220,70

240,33

259,29

277,92

meerprijs andere RAL kleur* per stuk

61,20

800

234,39

253,24

271,86

296,43

meerprijs RAL STR* per stuk

79,56

1000

246,39

265,24

283,87

309,67

grijs gaas**

83,59

1200

259,29

277,92

296,43

322,24

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.

1400

271,86

290,49

309,67

334,80

1600
1800
2000
2200
2400

283,87 303,61 328,19 353,43
296,43 316,18 340,86 365,44
309,67 328,19 353,43 379,46
321,36 340,49 364,86
333,43 351,43 376,93

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

20.6 starttarief andere RAL kleur*

71,40

INKLEM UNIT handgreep
art. nr.

omschrijving

euro

413-078-9001 UNIT crème wit

6,96

‘‘-9017 UNIT zwart

Dubbel Systeem Inklem Unit
geleidermaat (breedte) in mm
kastmaat (hoogte) in mm

euro

600
euro

1400

1600

1800

2000

2200

2400

euro

euro

euro

euro

euro

euro

600

461,03

479,54

498,17

516,79

536,20

554,83

800

485,60

504,23

522,74

542,82

561,45

591,97

1000

510,17

530,26

548,77

567,40

586,02

617,77

1200

536,20

554,83

573,45

591,97

611,71

642,91

1400

561,45

579,96

598,03

617,77

642,91

667,81

1600

586,02

605,77

624,39

654,91

680,94

706,19

1800

611,71

630,34

648,96

680,94

706,19

730,76

2000

636,40

654,91

673,87

706,19

730,76

756,56

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 74.
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6,96

Raamhorren - PLISSÉ

kastmaat (hoogte) in mm

Advies verkoop prijslijst

03
HORDEUREN

pagina 48 - 2022/2023

Rolhordeur COMFORT

ick

er los bijge

Hordeuren - ROL

le
rd

Gaa

st

ve

s

S
G A A O P!
T
ROL

magneetsluiting

ondergeleider

Geschikt voor:

Draaideur

Schuifpui

Openslaande
tuindeuren
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Productspecificatie
Unieke eigenschappen
• gaas rolt op
• cassette slechts 42,5 mm
• plaatsing ‘op-de-dag’
• standaard met magneetsluiting
• cassette kan zowel links als rechts geplaatst worden
• standaard UV-bestendig PGP gaas voor beter doorzicht
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• UV-bestendige poedercoatlaag
• oprolveer is nastelbaar
• niet windvast (gaas zit los in geleiders)
• geen veervertrager; bedieningslijst rolt snel op en stopt
tegen cassette

Opties
• RAL kleuren (meerprijs)
• grijs gaas (zonder meerprijs)
• hoge borstel
Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

kunststof:

aluminium:
RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016 STR

RAL 9006

RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek

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

2. Eenvoudige montage door
nieuwe kapsteun.

3. Veerspanning is nastelbaar.

4. Fixeren met schroef in geleider
achterzijde.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.
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RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij
alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen. De flexibele geleiderinlage is crème of zwart.

Rolhordeur COMFORT
Meten, monteren en onderhoud
Plaatsbepaling
Kastzijde van de rolhordeur aan de scharnierzijde. Het systeem
kan dus van links naar rechts of van rechts naar links worden
geplaatst. Max. breedte 1200 mm. De treklijst is aan beide
zijden bedienbaar.

13

26

26

geleidermaat

13

kastmaat

Geleider profiel

hoogte

Geleider profiel
kastmaat

kastmaat

geleidermaat

kastmaat

kastmaat

geleidermaat
geleidermaat

kastmaat
geleidermaat

kastmaat

kastmaat

kastmaat

breedte

Plaatsing:
geleidermaat

geleidermaat

kastmaat

42,5

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

40,5
geleidermaat

kastmaat

Hordeuren - ROL

geleidermaat

Doorsnede:
kastmaat

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

geleidermaat

Maat nemen
geleidermaat
‘Op-de-dag’ montage:
kastmaat (hoogte) = dagmaat + 52 mm.
geleidermaat (breedte)= dagmaat + 60 mm.

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

81,5
Doorsnede:
Geleider profiel

Geleider profiel

13

13

40,5

*

42,5

13

26

8 mm
i.d.d.

42,5

*Optie: borstel 11/15/25 mm
Op-de-dag

81,5

. 5 mm

81,5

Geleider profiel
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26

81,5

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergeven.

.d. 5 mm

26

o.d.d. 5 mm

40,5

kastmaat in mm

Advies verkoop prijslijst
Rolhordeur COMFORT

Accessoires COMFORT

geleidermaat in mm

COMFORT opties

800

1000

1200

art. nr.

omschrijving

20.6 starttarief andere RAL kleur*

euro

euro

euro

euro

1600

235,84

242,91

255,59

meerprijs andere RAL kleur* per stuk

61,20

1800

255,59

262,66

270,40

meerprijs RAL STR* per stuk

79,56

2000

270,40

280,16

287,34

geleiderset op maat, STD max 180 pst.

33,54

2200

287,34

297,55

305,86

geleiderset op maat, RAL max 180 pst.

62,54

2400

305,86

316,18

323,36

geleiderset op maat, STR max 180 pst.

72,96

2600

323,36

335,93

345,69

(Bij grotere afmetingen
zijn plisséproducten
meer solide)

signaalstickers (2 stuks) +
handleiding

5,50

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.

COMFORT horgaas
art. nr.

Hoekprofiel

412-401-7035 1200 * 5000 mm PGP grijs
‘‘ -9017

1200 * 5000 mm PGP zwart

412-403-7035 1600 * 5000 mm PGP grijs
‘‘ -9017

omschrijving

euro

52,40

20/10 standaard RAL per meter

11,44

52,40

20/10 overige RAL per meter**

18,60

69,90

20/10 overige RAL STR per meter**

21,05

69,90

30/20 standaard RAL per meter

14,02

30/20 overige RAL per meter**

21,41

30/20 overige RAL STR per meter**

23,86

43/15 standaard RAL per meter

16,38

euro

omschrijving

1600 * 5000 mm PGP zwart

art. nr.

43/15 overige RAL per meter**

23,99

43/15 overige RAL STR per meter**

26,44

50/20 standaard RAL per meter

18,06

50/20 overige RAL per meter**

25,83

50/20 overige RAL STR per meter**

28,27

70/20 standaard RAL per meter

20,08

70/20 overige RAL per meter**

28,03

70/20 overige RAL STR per meter**

30,48

** eventueel RAL starttarief

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 74.
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412-125-0000

71,40

Plisséhordeur PLISSÉFIT

Hordeuren - PLISSÉ

FIT,
T
PAS JD
I
ALT

o.d.d. boven geleider / cassette

+/-

koordspanning nastellen

Geschikt voor:

Draaideur

Schuifpui

Openslaande
tuindeuren
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Productspecificatie
Unieke eigenschappen
• gaas vouwt op in een cassette
• plaatsing zowel ‘in-de-dag’ als ‘op-de-dag’
• de meest verkochte hordeur van Nederland
• zeer lage ondergeleider
• lichte bediening
• zeer duurzaam
• standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• UV-bestendige poedercoatlaag
• unieke Twistlock voorkómt uitvouwen van het gaas

Opties
• RAL kleuren (meerprijs)
•	grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde
UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)
•	standaard ondergeleider/V-strip/A-strip in zwart/grijs
•	aluminium ondergeleider (meerprijs) (bij buiten montage)
• dubbele deurset (meerprijs)
• tussenstop/eindstop (meerprijs)
• hoge borstels 18 en 25 mm
Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij
alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.

Hordeuren - PLISSÉ

kunststof:

aluminium:
RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016 STR

RAL 9006

RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek
1. Slotsluiting = Twistlock. Dit
slot voorkomt dat het gaas de
cassette open drukt.

2. Aluminium ondergeleider:
aluminium drager profiel
met kunststof geleider. Voor
buitenmontage en situaties waar
zon de PVC ondergeleider zou
kunnen vervormen.

3. Afdekkap ten behoeve van
bovengeleider.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.
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Alu onderstrip
**
412-340-7035

Plisséhordeur PLISSÉFIT
Alu onderstrip
**
412-340-7035

+ 54 mm

Alu onderstrip
schuin**
412-341-7035

+ 54 mm

dagmaathoogte

Meten, monteren en onderhoud

Alu onderstrip
**
412-340-7035
Onderhoud

dagmaathoogte

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

+ 40
mm

+ 40
dagmaatbreedte mm

Gaas reinigen met vochtige doek, of een stofzuiger met

Alu onderstripopzetborstel.
schuin**
Het verdient de aanbeveling indien de+ maat
Plisséfit
niethoekprofiel
gebruikt
tot (denkbeeldig)
412-341-7035

Maat nemen
wordt, de deur te vergrendelen met de Twistlock.
‘In-de-dag’: Meet de dagmaten
Alu
onderstrip
**
‘Op-de-dag’:
+ 40
+ 40
Standaard
ondergeleider**
mm
mm
dagmaatbreedte
Dagmaat hoogte (laagste maat
vanaf onderzijde
Uitgebreide instructies op www.unilux.nl
412-340-7035
243-413-7035
ondergeleider) + 54mm
9017
Dagmaat breedte + 80mm
U profiel
Ondergeleiders:
Alu onderstrip
schuin**
Optioneel is een hoek 20/50 te bestellen voor ‘op-de-dag’
+ 54 mm
montage van de ondergeleider.
alu standaard-strip
48
41
412-341-7035

Hordeuren - PLISSÉ

Alu onderstrip
+ maat tot (denkbeeldig) hoekprofiel

**

+ 54 mm
Montage
Standaard 412-340-7035
ondergeleider**
dagmaathoogte
De Plisséfit laat zich eenvoudig monteren. Plaats altijd de
243-413-7035
meegeleverde Twistlock. Hierdoor blijft dagmaathoogte
het gaas beter
9017
in vorm.
Alu onderstrip
schuin**

54

52

alu V-strip
i.d.d.

A symmetrische
ondergeleider**
412-341-7035
243-415-7035
+ 40
+ 40
mm
dagmaatbreedte mm
9017+ 40
+ 40
mm ondergeleider**
mm
53
dagmaatbreedte
Standaard
U
profiel
U-profiel (bovengeleider)
243-413-7035
Alu onderstrip
schuin**9017
48+ maat tot (denkbeeldig) hoekprofiel
41
412-341-7035
A symmetrische
ondergeleider**
243-415-7035
+ maat tot (denkbeeldig) hoekprofiel
9017
54
Standaard
ondergeleider**
52
Schuine ondergeleider**
243-413-7035
U profiel
53
Gepatenteerd
243-414-7035
9017
9017
48
41
i.d.d.
o.d.d.
A symmetrische
ondergeleider**
243-415-7035
54
52
Standaard
37 ondergeleider**
9017
U profiel
243-413-7035
Schuine
ondergeleider**
i.d.d.
o.d.d.
243-414-70359017
In-de-dag
90

53

90

standaard-strip

A-strip

60
38

V-strip
84

A-strip is een asymmetrische
strip voor op de dag montage.
V-strip is een wigvormige
strip voor een schuin aflo47
pende dorpel. De aluminium
varianten zijn beter bestand
tegen weersinvloeden.

48

41

90

o.d.d.

Doorsnede:
9017
A symmetrische
ondergeleider**
In-de-dag
243-415-7035
53
9017
54
52

100

Schuine
60

ondergeleider**
i.d.d. 243-414-7035
o.d.d.
A38symmetrische
ondergeleider**
38
9017
243-415-7035
9017
60

Op-de-dag
53

84

84
53

Op-de-dag

Schuine

37

53
ondergeleider**
243-414-7035
90
9017

Plisséfit 1100 mm breed

47

47

ondergeleider**
60
243-414-7035
38mm breed
Plisséfit 1450 + 1800
9017

100

53

53

90

37

47

Schuine

38

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergeven.

84
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hoogte in mm

Advies verkoop prijslijst
PLISSÉFIT

Accessoires PLISSÉFIT

breedte in mm

PLISSÉFIT hoekprofiel

1100
2000

1450

1800

art. nr.

23,99

euro

euro

euro

359,38

396,63

520,50

43/15 overige RAL per meter**

545,07

43/15 overige RAL STR per meter**

26,44

50/20 standaard RAL per meter

18,06

50/20 overige RAL per meter**

25,83

50/20 overige RAL STR per meter**

28,27

384,06

2600

428,60

468,10

598,03

2900

477,30

518,25

653,79

421,54

hoger op aanvraag

PLISSÉFIT opties
omschrijving

euro

starttarief andere RAL kleur*

71,40

meerprijs andere RAL kleur* per stuk
meerprijs RAL STR* per stuk
grijs gaas 1100-1450***

70/20 standaard RAL per meter

20,08

70/20 overige RAL per meter**

28,03

70/20 overige RAL STR per meter**

30,48

79,56
104,04
80,78

grijs gaas 1800***

123,98

PLISSÉFIT dubbele deurset maatservice****

omschrijving

euro

omschrijving

euro

standaard strip per meter

14,36

PF dubbele deurset standaard RAL p mtr

28,08

V-strip per meter

14,36

PF dubbele deurset overige RAL p mtr

45,78

A-strip per meter

14,36

PF dubbele deurset overige RAL STR p mtr

64,13

aluminium strip per meter

24,24

aluminium V-strip per meter

24,24

art. nr.

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login,
** eventueel RAL starttarief,
*** Vanwege mindere UV-bestendigheid raadt Unilux dit niet aan!
Leveringen buiten garantie en zolang de voorraad strekt.
**** bovengeleider + ODD montage profiel + magneetband + tussenstop

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 74.
pagina 56 - 2022/2023

Hordeuren - PLISSÉ

PLISSÉFIT maatservice
art. nr.

euro
16,38

43/15 standaard RAL per meter

2300

art. nr.

omschrijving

Dubbele Plisséhordeur PLISSÉFIT

Hordeuren - PLISSÉ

ST
MEE CHTE
KO
VER
UR
E
D
HORAN NL!
V

eur

ondergeleiders

magneetsluiting

Geschikt voor:

Schuifpui

Openslaande
tuindeuren
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Productspecificatie
Unieke eigenschappen
• gaas vouwt op in een cassette
• plaatsing zowel ‘in-de-dag’ als ‘op-de-dag’
• de meest verkochte hordeur van Nederland
• zeer lage ondergeleider
• lichte bediening
• zeer duurzaam
• standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• UV-bestendige poedercoatlaag
• gekoppeld mogelijk
• unieke Twistlock voorkómt uitvouwen van het gaas

Opties
• RAL kleuren (meerprijs)
•	grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde
UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)
•	standaard ondergeleider/V-strip/A-strip in zwart/grijs
•	aluminium ondergeleider (meerprijs) (bij buiten montage)
• magneet- of borstelsluiting
• koppelen van hordeuren
• hoge borstels 18 en 25 mm
Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

kunststof:

aluminium:
RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016 STR

RAL 9006

RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek
1. Slotsluiting; Twistlock. Dit
slot voorkomt dat het gaas de
cassette open drukt.

2. ‘In-de-dag’ montage.

3. ‘Op-de-dag’ montage.

4. De tussenstop zorgt ervoor
dat de deur niet verder door
getrokken kan worden en is
noodzakelijk bij een dubbele
Plisséfit.

5. Aluminium ondergeleider:
vlakke ondergeleider die blind
te monteren is. De kunststof
geleider klikt in het aluminium
profiel.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.
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Hordeuren - PLISSÉ

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij
alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.

Alu onderstrip
**
412-340-7035

Dubbele Plisséhordeur PLISSÉFIT
+ 54 mm

Alu onderstrip
**
412-340-7035

Meten, monteren en onderhoud
Alu onderstrip
dagmaathoogte

schuin**
412-341-7035

Hordeuren - PLISSÉ

Plaatsbepaling
Montage
De Plisséfit kan zowel ’in’- als ‘op-de-dag’ geplaatstAlu
worden.
Plisséfit laat zich eenvoudig monteren. Plaats altijd
onderstripDe dubbele
**
de
meegeleverde
Twistlock. Hierdoor blijft het gaas beter in
+ 40
+ 40
412-340-7035
mm
Maat nemen
vorm.
dagmaatbreedte mm
‘In-de-dag’:
Alu onderstripOnderhoud
schuin**
Meet de dagmaten.
Gaas
reinigen
412-341-7035met vochtige doek, of een stofzuiger met
‘Op-de-dag’:
opzetborstel.
Alu
onderstripondergeleider**
**
+ maatvanaf
tot (denkbeeldig)
hoekprofiel
Dagmaat hoogte (laagste maat
onderzijde
Standaard
412-340-7035
ondergeleider) + 54 mm
Uitgebreide instructies op www.unilux.nl
243-413-7035
Dagmaat breedte + 80 mm
9017
Optioneel is een hoek 20/50 te bestellen voor ‘op-de-dag’
Ondergeleiders:
Alu
onderstrip
schuin**
montage van de ondergeleider.
+ 54 mm

53

3

53

U-profiel (bovengeleider)
U profiel
48

41

52

i.d.d.

o.d.d.

90

412-341-7035
Alu onderstrip
**
Standaard 412-340-7035
ondergeleider**
dagmaathoogte
243-413-7035
9017
Alu
onderstrip
schuin**
A symmetrische
ondergeleider**
412-341-7035
243-415-7035
9017+ 40
+ 40
mm ondergeleider**
54
dagmaatbreedte mm
Standaard
243-413-7035
Alu onderstrip
schuin**9017
412-341-7035
A symmetrische
ondergeleider**
243-415-7035
+ maat tot (denkbeeldig) hoekprofiel
9017
Standaard
ondergeleider**
Schuine ondergeleider**
243-413-7035
Gepatenteerd
243-414-7035
9017
9017
A symmetrische
ondergeleider**
243-415-7035
Standaard
ondergeleider**
9017
U profiel
60
243-413-7035
Schuine ondergeleider**
38
243-414-70359017
41
Doorsnede:

53

84

alu V-strip

standaard-strip

A-strip

V-strip

A-strip is een asymmetrische
strip voor op de dag montage.
V-strip is een wigvormige
strip voor een schuin aflopende dorpel. De aluminium
varianten zijn beter bestand
tegen weersinvloeden.

48

9017
53
A symmetrische
ondergeleider**
243-415-7035
54
9017
52
Schuine

ondergeleider**
i.d.d. 243-414-7035
o.d.d.
A symmetrische
ondergeleider**
9017
243-415-7035
9017
47
Schuine

ondergeleider**
243-414-7035
90
9017

Schuine

ondergeleider**
243-414-7035
9017

53

Dubbele Plisséfit met magneetsluiting

100

alu standaard-strip
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60
38tekeningen zijn niet op schaal weergeven.
Let op:

hoogte in mm

Advies verkoop prijslijst
DUBBELE PLISSÉFIT

Accessoires PLISSÉFIT

breedte in mm

PLISSÉFIT hoekprofiel

2000
2300

2x 1100

2x 1450

2x 1800

omschrijving

euro

euro

euro

euro

43/15 standaard RAL per meter

16,38

780,91

867,98

1.115,72

43/15 overige RAL per meter**

23,99

1.164,86

43/15 overige RAL STR per meter**

26,44

50/20 standaard RAL per meter

18,06

50/20 overige RAL per meter**

25,83

50/20 overige RAL STR per meter**

28,27

830,28

917,80

2600

919,37

1.010,92

1.270,78

2900

1.016,76

1.111,23

1.382,30

art. nr.

hoger op aanvraag

Breder dan 3600mm is mogelijk door meerdere Plisséfit
cassettes te koppelen: neem contact met ons op voor
de mogelijkheden.

70/20 standaard RAL per meter

20,08

70/20 overige RAL per meter**

28,03

70/20 overige RAL STR per meter**

30,48

PLISSÉFIT opties
art. nr.

omschrijving

euro

starttarief andere RAL kleur*

71,40

meerprijs andere RAL kleur* per stuk

79,56
104,04

grijs gaas 10-2900***

161,57

grijs gaas 2900-3600***

247,96

PLISSÉFIT maatservice
art. nr.

PLISSÉFIT dubbele deurset maatservice****

omschrijving

euro

standaard strip per meter
V-strip per meter

art. nr.

omschrijving

euro

14,36

PF dubbele deurset standaard RAL p mtr

28,08

14,36

PF dubbele deurset overige RAL p mtr

45,78

A-strip per meter

14,36

PF dubbele deurset overige RAL STR p mtr

64,13

aluminium strip per meter

24,24

aluminium V-strip per meter

24,24

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login,
** eventueel RAL starttarief,
*** Vanwege mindere UV-bestendigheid raadt Unilux dit niet aan!
Leveringen buiten garantie en zolang de voorraad strekt.
**** bovengeleider + ODD montage profiel + magneetband + tussenstop

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 74.
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meerprijs RAL STR* per stuk

Vaste hordeur LUXE
GES

CH

OR

ERE
I
D
S
I

N!

Hordeuren - VAST

HU

VO
IKT

verticale duwplaat / sluitveer

Beschermd Model

pendel scharnier
Let op: dit is een weergave inclusief kattenluik en duwplaat.

Geschikt voor:

Draaideur

Schuifpui

Openslaande
tuindeuren

pagina 61 - 2022/2023

Productspecificatie
Unieke eigenschappen
•	vaste hordeur: gaas opgespannen in
een scharnierend frame
•	met petscreen gaas de enige hordeur
die ook huisdieren binnen houdt
(meerprijs)
• erg stevige constructie
• geschikt voor horeca toepassingen
• RVS handgrepen
•	standaard super transparant UV
bestendig PPP gaas
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• UV-bestendige poedercoatlaag
• kan uitgenomen worden
•	standaard met schopplaat
300 mm inclusief profielen

Opties
• RAL kleuren (meerprijs)
• grijs gaas (zonder meerprijs)
• zonder schopplaat
•	met een (extra) duwplaat in het
midden of verticaal, standaard
150 mm, 250 mm incl. profielen
(meerprijs)
• pendeldeur (meerprijs)
• sluitpomp (meerprijs)
•	petscreen grijs/zwart (meerprijs)
(7x sterker dan normaal gaas)
• kattenluik (meerprijs)
• pollengaas (meerprijs)

Scharnierende hordeur
standaard afgemonteerd:
• RVS handgrepen
• borstel 8 mm rondom
• 200 mm schopplaat (300 mm incl.
profielen)
• gemoffelde schroefpaumelles (RAL
9010 en RAL 9001, voor overige
kleuren RAL 9005 (zwart)
Los meegeleverd:
• sluitveer
• magneet 6 kg

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

47

kunststof en
scharnieren:
aluminium:
RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016 STR

RAL 9006

RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.
hordeur

23

Techniek
47

hordeur

23

47

1. Standaard schopplaat.

2. De vaste hordeur met een schopen verticale duwplaat. Een verticale
duwplaat is een ideale oplossing in een
omgeving met kleine kinderen, zeker in
combinatie met petscreen horgaas.
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3. De vaste hordeur met een
schop- en horizontale duwplaat.

Hordeuren - VAST

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij
23
alle overige
RAL kleuren zwarte onderdelen. Borstel is altijd zwart.

Vaste hordeur LUXE

Hordeuren - VAST

Meten, monteren en onderhoud
Plaatsbepaling
Bij binnendraaiende deuren buiten: bij buitendraaiende
deuren binnen.

Maat nemen: pendel hordeur
Strakke dagmaten meten; vul op de bestelformulieren bij
bijzonderheden ‘Pendel‘ in.

Maat nemen: scharnierend
De dagmaat + 20 tot 94 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 (hoogte 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
montagezijde. In de hoogte is 22 mm bovenruimte nodig om
de deur uit de scharnieren te tillen.

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).
Onderhoud
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.
Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Doorsnede:

Huisdierluik:

23
13
47

26

Beschermd Model

Kleuren: zilver, bruin of wit
Totale afmeting: 236 x 198 mm
Uitsnede: 185 x 158 mm

37

Doorsnede pendelscharnier

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergeven.
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Advies verkoop prijslijst
Accessoires vaste hordeur LUXE

Vaste hordeur LUXE

hordeur LUXE opties

hoogte in mm

breedte in mm
1000

1200

1400

euro

euro

euro

2200

546,68

582,30

646,69

meerprijs andere RAL kleur* per stuk 159,12

2400

570,02

603,49

669,08

meerprijs RAL STR* per stuk

2600

584,71

622,14

687,26

pendelscharnier met borstels

68,67

2800

628,04

669,08

705,91

petscreen horgaas

76,97

3000

651,03

687,26

724,69

pollengaas

64,96

art. nr.

omschrijving
20.6 starttarief andere RAL kleur*

euro
71,40
195,84

hordeur LUXE deurveer
art. nr.

omschrijving

euro

207-008-9001 deurveer los crème wit

8,08

207-008-9017 deurveer los zwart

8,08

hordeur LUXE overig
art. nr.

omschrijving

euro

sluitpomp

38,71

207-007-0001 schopplaat VHD hordeur p. 100 mm extra
extra profiel met duwplaat horiz./vert.
kattenluik ingebouwd
borstel 25 mm onder gemonteerd

20,80
56,10
120,17
14,03

VASTE HORDEUR horgaas
art. nr.

omschrijving

412-402-7035 1200 * 5000 mm PPP grijs
‘‘ -9017

1200 * 5000 mm PPP zwart

412-404-7035 1600 * 5000 mm PPP grijs
‘‘ -9017

1600 * 5000 mm PPP zwart

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 74.
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euro
52,40
52,40
69,90
69,90

Hordeuren - VAST

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.

Schuifhordeur LUXE
RVGSREEP!

HAN

D

Hordeuren - VAST

handgrepen

ur

schuifhordeur luxe

Beschermd Model

Geschikt voor:

Schuifpui

Openslaande
tuindeuren
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Productspecificatie
Unieke eigenschappen
• gaas opgespannen in een schuivend frame
• met petscreen gaas de enige hordeur die ook huisdieren
binnen houdt (meerprijs)
• plaatsing zowel ‘in-de-dag’ als ‘op-de-dag’
• erg stevige constructie
• RVS handgrepen
• standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• UV-bestendige poedercoatlaag
• kan uitgenomen worden

Opties
• RAL kleuren (meerprijs)
• grijs gaas
• pollengaas (meerprijs)
• petscreen zwart/grijs (meerprijs) (7x sterker dan normaal gaas)
• duoschuiver
• kattenluik (meerprijs)
• schopplaat (meerprijs)
Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren
Hordeuren - VAST

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: Borstel en kunststof onderdelen worden altijd zwart geleverd.
De geleider inlage wordt ook in crème, wit of zwart geleverd.

kunststof:

aluminium:
RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016 STR

RAL 9006

RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

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

2. ‘In-de-dag’.

3. ‘Op-de-dag’.

4. Duo-schuiver.
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Schuifhordeur LUXE
Meten, monteren en onderhoud

Hordeuren - VAST

geleidermaat

Maat nemen
‘Op-de-dag’ montage:
de dagmaathoogte + minimaal 67 mm, maximaal + 154 mm,
dagmaatbreedte minimaal 20 mm, maximaal 94 mm. De
hoogte hart middenkader die u opgeeft is gemeten vanaf de
onderzijde van de onderste geleider. 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.

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

geleidermaat

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.
kastmaat

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

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

38
Standaard schuifhordeur.
Raamrolhor
Optioneel met schop- of duwplaat (meerprijs.)

Kattenluik:

Glijrail:

Glijrail
13

40,5
8 mm
i.d.d

26

o.d.d. 5 mm

77

23

23
13

23
13

47

13

47

47

Kleuren: zilver, bruin of wit
Totale afmeting: 236 x 198 mm
Uitsnede: 185 x 158 mm

26

In-de-dag

Doorsnede:

Beschermd Model
26

Op-de-dag

37

Duo In-de-dag

37

23
37

13
47

26

23
13
47

26
23
23

23

26
26

26

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergeven.
37
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hoogte in mm

Advies verkoop prijslijst
Schuifhordeur LUXE

Accessoires schuifhordeur LUXE

breedte in mm

schuifhordeur LUXE opties

1000

1200

1400

1600

1800

2000

euro

euro

euro

euro

euro

euro

2200

612,28

646,61

680,94

719,88

753,65

789,10

meerprijs andere RAL kleur* per stuk 159,12

2400

632,36

669,50

705,06

739,06

773,39

809,41

meerprijs RAL STR* per stuk

2600

654,91

691,04

724,81

759,15

794,60

828,60

petscreen horgaas

76,97

2800

707,87

742,20

780,01

817,15

851,49

890,19

pollengaas

64,96

3000

727,95

761,95

800,55

837,80

875,50

910,50

art. nr.

omschrijving
20.6 starttarief andere RAL kleur*

euro
71,40
195,84

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealer login.

art. nr.

omschrijving

euro

schopplaat tot 200*1000 mm

68,67

schopplaat tot 200*1800 mm

95,59

207-007-0001 schopplaat p. 100 mm extra
extra profiel met duwplaat horiz./vert.
langere lengte schuifrails per meter
kattenluik ingebouwd

20,80
56,10
24,12
120,17

schuifhordeur LUXE horgaas
art. nr.

omschrijving

412-402-7035 1200 * 5000 mm PPP grijs
‘‘ -9017

1200 * 5000 mm PPP zwart

412-404-7035 1600 * 5000 mm PPP grijs
‘‘ -9017

1600 * 5000 mm PPP zwart

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 74.
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euro
52,40
52,40
69,90
69,90

Hordeuren - VAST

schuifhordeur LUXE overig

04

PROMOTIEMATERIAAL
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Promotiemateriaal en Online
Onze horrenspecialisten ondersteunen we graag bij de verkoop van Unilux producten met
displaymateriaal en monsterproducten voor in de showroom. Wat kunt u verwachten?
- Diverse marketingmaterialen zoals advertenties en posters om zelf lokaal in te zetten
- Gedurende het jaar diverse landelijke campagnes waar u op mee kan liften
- Ondersteuning van de marketing afdeling (keuze 4 in telefonisch keuze menu)
- Altijd een actueel overzicht via de dealer login
Beeldmateriaal, te downloaden achter dealer login

Campagnepakket met middelen

Displays

Promotiemateriaal

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

Heeft u behoefte aan extra
ondersteuning, displays of
displaymateriaal?
Bestel het via de dealer login
of vraag uw accountmanager.

Xbanners en beachflags, campagnematerialen zoals advertentie,
flyers en banners.

Bedrijfsbussticker

Consumentenfolder

Wilt u een sticker op uw bedrijfswagen?
Stuur een e-mail naar marketing@unilux.nl

Online ondersteuning
Unilux biedt een uitgebreide online portal voor zowel de consument als de horrenspecialist.
Hieronder vindt u de online uitingen van Unilux .

Unilux website
Via www.unilux.nl kunnen
consumenten informatie en filmpjes
vinden over horren, zoeken naar een
horrenspecialist in hun omgeving
maar ook horren bestellen.

Website / dealer login
Voor het meest actuele inzicht in
uw orders, service en reparaties.
Meer informatie over de dealer
login en het downloaden van al uw
marketing materialen zie pagina 7.
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Montage video’s
Op ons eigen Unilux kanaal op
You Tube kunt u opmeet- en
montage video’s vinden. Ook vindt
u er video’s om kleine problemen
makkelijk zelf te kunnen oplossen.

Social Media
Volg ons op social media kanalen
en deel eigen foto’s met ons. Zo
versterken we elkaar ook op online
vlak.

Wij werken inmiddels samen met
meer dan 1600 horrenspecialisten
in Nederland. Bedankt dat wij ook
zaken met u mogen doen.
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05
SERVICE
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Service

Garantie en onderhoud

Retour
Indien u retouren wilt aanmelden, kan dat (enkel) via de dealer
login. Via de dealer login werkt het eenvoudig en snel, wij hebben
dan direct alle benodigde informatie.
Wij maken geen prijsopgave vooraf en wij nemen geen contact
op over lopende reparaties. Prijzen van reparaties buiten garantie
vindt u achter in onze netto inkoopprijslijst.
Garantie
Op de door ons geleverde horren geven wij bij normaal gebruik
5 jaar garantie op de constructie en bij normaal gebruik 1 jaar
garantie op het horgaas en koorden. Unilux repareert alle Unilux
horren. Van overige merken horren repareren we alleen de oude
Japanse plisséhordeuren buiten garantie. Alle overige horren
nemen wij niet in ter reparatie.

Onderhoud
Alle Unilux horren zijn gemaakt van weerbestendige materialen en
zijn onderhoudsarm. Bekijk de betreffende online productpagina
voor meer onderhoudstips. Het horgaas kan stofvrij gemaakt
worden met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.
De geleiders en kettingen kun je uitsluitend smeren met
siliconenspray: Let op: SUPER+ niet smeren. De Plisséfit is te
smeren door wat siliconenspray de spuiten in de inloop van de
kettingen. Geen andere smeermiddelen gebruiken!
Houd geleiders schoon en verwijder zand, haren en al het vuil.

Gebruik de Twistlock

Ten behoeve van gebruiksgemak én de duurzaamheid van onze producten raden wij u aan te allen tijde deze twee tips hieronder
op te volgen.

Tip 1: Toepassing van de Twistlock bij
de Plisséfit voorkómt problemen met de
gaasdruk en zorgt voor correcte sluiting.
Zorg dat u deze dus altijd plaatst. Gebruik
plissé systemen en rol systemen altijd als
een cassettesysteem en sluit het systeem
wanneer het raam of de deur gesloten is.
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Tip 2: Gebruik plissé systemen en rol
systemen altijd als een cassettesysteem en
sluit het systeem wanneer het raam of de
deur gesloten is.

Services

euro

SUPER+

afhaal kosten per opdracht

27,14

transportkosten retour

20,36

onderzoekskosten (indien reparatie niet mogelijk)

37,55

COMFORT

art. nr.

omschrijving

euro

art. nr.

omschrijving

euro

50-103

gaas vervangen

124,32

50-111

gaas vervangen

75,17

50-105

veer vervangen

25,81

50-113

bedieningslijst vervangen

37,92

50-106

bedieningslijst vervangen

37,92

50-114

cassette vervangen

37,92

50-107

cassette vervangen

37,92

50-115

veer vervangen

25,81

50-108

glijblokken vervangen

37,92

VASTE HORDEUR LUXE / SCHUIFHORDEUR LUXE*

INKLEM UNIT/VOORZET UNIT

art. nr.

omschrijving

50-801

gaas vervangen vaste hordeur

150,00

50-901

gaas vervangen schuifhordeur

200,00

37,92

50-806

schopplaat vervangen

100,00

nastellen

37,92

50-808

verticale duwplaat vervangen

112,20

profiel vervangen (per profiel)

37,92

50-809

horizontale duwplaat vervangen

112,20

50-810

petscreen vervangen

200,00

50-811

scharnieren vervangen

37,92

50-812

handgreep (RVS) vervangen

25,81

art. nr.

omschrijving

euro

50-501

gaas vervangen incl. koorden

124,32

50-502

koord vervangen (per koord)

50-503
50-504

PLISSÉHORDEUR OUD
euro

euro

* Deze services worden enkel buiten het seizoen uitgevoerd.

art. nr.

omschrijving

50-401

gaas vervangen incl. koorden

235,62

50-402

koordreparatie (helft van alle koorden)

116,13

50-403

glijblok / kapsteun vervangen (per stuk)

78,54

art. nr.

omschrijving

104,35

50-450

1100 / 1450 gaas vervangen
incl. koorden

198,59

50-451

1800 gaas vervangen incl. koorden

273,09

50-452

koord vervangen (per koord)

70,00

profiel vervangen (per profiel)
schakel vervangen

50-406

nastellen

50-414

gaas vervangen incl. koorden 1600 breed*

5,00
56,10
336,60

* Buiten de garantievoorwaarden
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euro

50-453

glijblok / kapsteun vervangen

62,38

50-454

profiel vervangen (per profiel)

60,00

50-455

schakel vervangen (per stuk)

50-456

nastellen

50-462

ketting reparatie

37,92

50-463

ombouwen montage / plaatsing

37,92

2,47
56,10

Reparatie

50-404
50-405

PLISSÉFIT

Uitleg tele-uitzetters en raamsluitingen
Geef inbrekers geen kans! Veilig ventileren doe je met Unilux horren en Axa Home Security!

AXA Raamsluiting

AXA Tele -uitzetter
Tele-uitzetters AXA Home security

Kierstandhouders AXA Home security

210-300-9016 TELE-UITZETTER / 300 mm / Buiten / Wit
210-300-9017 TELE-UITZETTER / 300 mm / Buiten / Zwart

210-320-0000 VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING OYSTER RECHTS NAAR BUITEN
210-321-0000 VEILIGHEIDS COMBI RAAMSLUITING OYSTER LINKS NAAR BUITEN

De tele-uitzetter 30 EX heeft traploze standen voor ventilatie.

Veiligheids raamsluiting en kierstandhouder in één voor optimale en
veilige ventilatie

Toepassing: voor naar buitendraaiende draairamen, bovenlichten, klep- en
uitzetramen
• traploos instelbare ventilatie
• steekt bij het openen van het raam niet naar binnen en is daardoor
uitstekend te combineren met een hor, vitrage of raamdecoratie
• eenmalig de gewenste remwerking instellen volstaat voor iedere
ventilatiestand
• ook aan de bovenzijde van een draairaam te monteren, waardoor aan
de onderzijde ruimte voor het uithangen van bijvoorbeeld kleding of
beddengoed ontstaat
• eenvoudige montage
Opbouwlengte
348 mm
Benodigde kozijnhoutdiepte
38 mm
Benodigde raam/deurhoutbreedte 35 mm

Toepassing: voor naar buiten draaiende draairamen
• combinatie van solide veiligheids raamsluiting en kierstandhouder
met dubbele ventilatiestand voor optimale ventilatie
• compleet met speciale opbouwsluitkom met rammelvrije Silenceventilatiestand en bevestigingsmiddelen
• kindveilig: is zowel in vergrendelde - als niet vergrendelde stand niet zomaar door kleine kinderen te openen
• lock-jockey proof: kierstandhouder niet manipuleerbaar van
buitenaf
• steekt nauwelijks naar binnen uit, dus vaak te combineren met een
hor of raamdecoratie
• met ingebouwde demper welke eventuele windstoten kan
opvangen
• verticale opbouw voorkomt dat de hendel tegen het glas slaat
• ook voor smalle ramen vanaf 30 cm breed
• RVS
• voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen, SKG2 en SKG V
Materiaal		
Productlengte
Productbreedte
Producthoogte

Te bestellen via de dealer login.

pagina 77 - 2022/2023

RVS
157 mm
36 mm
33 mm

Unilux BV
Schouwrooij 18
5281 RE Boxtel
NL
T: +31 (0) 411 67 79 53
www.dealer.unilux.nl of klantenservice@unilux.nl
www.dealer.unilux.nl
www.dealer.unilux.nl
www.dealer.unilux.nl of administratie@unilux.nl

Voor vragen over uw orders, bestellingen, wijzigingen, retouropdrachten en leveringen kunt
u altijd terecht op de dealer login via www.dealer.unilux.nl, deze kunnen wij telefonisch niet
verwerken. U kunt ook per mail contact opnemen met klantenservice@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 67 79 53.
www.unilux.nl
facebook.com/UniluxBV
twitter.com/UniluxBV
youtube.com/UniluxBV
pinterest.com/UniluxBV
Instagram.com/unilux_horren
linkedin.com
KvK: 56668651
BTW nr.: NL 8522 48 659 B01
IBAN: NL55RABO0170006212
BIC: RABONL2U

Uitgave maart 2022. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Vragen en technische ondersteuning:
Bestellingen:
Retouropdrachten:
Administratieve vragen:

