Unilux Horren

www.unilux.nl

Over Unilux,
dé Nederlandse horrenspecialist
Unilux gelooft er in dat insecten buiten goed
werk doen en niet binnen. Wij geloven ook dat
daar oplossingen voor zijn die goed zijn voor
het milieu en voor onze directe leefomgeving.
Unilux biedt een breed assortiment stijlvol
maatwerk in innovatieve insecten- en zonwering
oplossingen. We werken enkel samen met lokale
partners zodat we het verschil in kwaliteit,
service, levertijd én duurzaamheid kunnen
waarborgen. Zo ben je niet alleen nu maar ook
in de toekomst gegarandeerd van een gezonde,
veilige leefomgeving.

Zodra de zon meer gaat schijnen zetten we de ramen
en deuren open voor frisse lucht en verkoeling.
Helaas weten dan ook vliegen, wespen en muggen
onze woon- en slaapkamers te vinden.
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 Nederlandse
kozijnen nodig. Unilux beschikt over deze kennis en
het benodigde inzicht, onze horren worden dan ook
al jaren als beste in kwaliteit beoordeeld.
Als je kiest voor een hor van Unilux, kies je voor
de beste oplossing in insectenwering waarmee
je eindelijk het hele jaar door zorgeloos kan
genieten van frisse lucht in huis!

Altijd een oplossing met
Unilux horren
Bij ons vind je een uitgebreide keuze voor vrijwel ieder
raam, deur en budget. Voor al onze horren geldt:

Op maat gemaakt
dus altijd passend
op raam of deur

Geleverd met zwart
transparant gaas voor
extra doorkijk

Binnen 2 weken
geleverd

Al 30 jaar
horrenspecialist

Leverbaar in alle
RAL-kleuren

100% Nederlands
product voor
Nederlandse markt

Optimaal en volledig
beschermd ventileren

Weinig of geen verlies
aan daglicht in huis

Een goede hor haal je bij de
specialist
Afhankelijk van jouw situatie kun je kiezen uit de
verschillende typen horren. Van draaikiep-raam tot
openslaande tuindeuren, er is altijd een passende
oplossing.
Wil je weten welke hor bij jouw raam past? We helpen
je graag bij je keuze via unilux.nl. Of informeer
bij jouw Unilux specialist; met meer dan 1600
horrenspecialisten in Nederland is er altijd één bij jou
in de buurt. Zij bezitten de specialistische kennis die
nodig is om maatwerk te leveren. Op die manier
heb je de best passende oplossing,
van de allerbeste kwaliteit en
super snel geleverd!

Op de volgende pagina’s ontdek
je welke hor bij welk kozijn past.

Raamrolhor COMFORT

(RHSC)

Standaard RAL kleuren:
9001

9010

7016
STR

9006

9005
STR

veernastelling

kantelsluiting

Geschikt voor:

Draairaam
Dakraam
naar buiten

Schuifraam
Draaikiepraam

Lichtkoepel
Dakraam

Schuifraam
Draaideur

Lichtkoepel
Schuifpui

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
E
ET T
• UV-bestendige poedercoatlaag
A S S H TS
C
C
• oprolveer is nastelbaar
S L E M M!
• niet windvast (gaas zit los in geleiders)
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Raamrolhor Super+

(RHS+)

Standaard RAL kleuren:
9001

9010

7016
STR

9006

9005
STR

gaasopsluiting

Standaard geleverd
met speedreducer

Geschikt voor:

am
Draairaam
Draairaam
Draairaam
Draairaam
Draairaam
Draairaam
Draairaam
Draaikiepraam
Draaikiepraam
Dakraam
Dakraam
Dakraam
Schuifraam
Schuifraam
Schuifraam
Schuifraam
Lichtkoepel
Lichtkoepel
Lichtkoepel
Lichtkoepel
Draaikiepraam
Draaikiepraam
Draaikiepraam
Dakraam
Dakraam
Schuifraam
Lichtkoepe
naar
nennaar
binnen
naar
buiten
naar
binnen
buiten
naar buiten
naar buiten
naar buiten

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

(VZH)

Standaard RAL kleuren:
9001

9010

7016
STR

9006

9005
STR

scharnier

wervel

Geschikt voor:

Draairaam
Dakraam
naar binnen

Draairaam
Schuifraam
naar buiten

Lichtkoepel
Draaikiepraam

Draaideur
Dakraam

Schuifpui
Schuifraam

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
S
GAANEN IN
• middenkader wordt toegepast vanaf 1600 mm
N
PA
hoogte/breedte.
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Raamhor vast VEERSTIFTHOR

(VSH)

Standaard RAL kleuren:
9001

9010

7016
STR

9006

9005
STR

rondom borstel en veerstift

montage busje

Geschikt voor:

raairaam
Draairaam
aar buiten
naar binnen

Draairaam
Draaikiepraam
naar buiten

Dakraam
Draaikiepraam

Schuifraam
Dakraam

Lichtkoepel
Schuifraam

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
L
IAA
• UV-bestendige poedercoatlaag
PEC R
S
• middenkader pas vanaf 1600 mm nodig
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Raamhor vast INKLEMHOR

(IKH)

Standaard RAL kleuren:
9001

9010

7016
STR

9006

8019

6009

9016

5011

9005
STR

klemming via veerclips

middenkader

TIP!

Geschikt voor:

Minder risico’s met ultradunne
flens van de SOFTFIT
(kijk op de volgende pagina)

Draaikiepraam

Dakraam

Schuifraam

Lichtkoepel

Draaideur

Unieke eigenschappen
• gaas opgespannen in frame
• zonder schroeven monteren
• klemt zich vast met veerclips
• ‘in-de-dag’
• standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• UV-bestendige poedercoatlaag
DER
• middenkader pas vanaf 1600 mm nodig
ZONEVEN TE
RO
• optioneel met schuine hoek
N!
SCH N T E R E
• flens tussen draaideel en kozijn:
MO
nastellen kozijn kan nodig zijn

Raamhor vast SOFTFIT

(IKH)

Standaard RAL kleuren:
9001

9010

7016
STR

9006

8019

6009

9016

5011

9005
STR

aluminium profiel met flexibele
kunststof flens

flexibele kunststof flens

Gepatenteerd

Geschikt voor:

Draaikiepraam

Dakraam

Schuifraam

Lichtkoepel

Unieke eigenschappen
• gaas opgespannen in frame
• zonder schroeven monteren
• klemt zich vast met veerclips
• ‘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

Draaideur
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Raamplissé VOORZET UNIT

(VZU)

Standaard RAL kleuren:
9001

9010

7016
STR

9006

9005
STR

geleider, treklijst en handgreep

gesloten

Geschikt voor:

am
Draairaam
Draairaam
Draairaam
Draairaam
Draairaam
Draairaam
Draairaam
Draaikiepraam
Draaikiepraam
Dakraam
Dakraam
Dakraam
Schuifraam
Schuifraam
Schuifraam
Schuifraam
Lichtkoepel
Lichtkoepel
Lichtkoepel
Lichtkoepel
Draaikiepraam
Draaikiepraam
Draaikiepraam
Dakraam
Dakraam
Schuifraam
Lichtkoepe
naar
nennaar
binnen
naar
buiten
naar
binnen
buiten
naar buiten
naar buiten
naar buiten

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

Raamplissé INKLEM UNIT

(IKU)

Standaard RAL kleuren:
9001

9010

7016
STR

9006

9005
STR

hoek, treklijst en handgreep

eenvoudige montage

Geschikt voor:

Draaikiepraam

Dakraam

Schuifraam

Lichtkoepel

Draaideur

Unieke eigenschappen
• geplisseerd gaas dat opvouwt in frame
IGE
O U D G!
• zonder schroeven monteren
V
N
EE IENIN
• klemt zich vast met veerclips
BED
• schuift nagenoeg geruisloos
• vederlichte bediening
• ‘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

Rolhordeur COMFORT

(RHSC)

Standaard RAL kleuren:
9010

7016
STR

9006

9005
STR

ick

er los bijge
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9001

magneetsluiting

ondergeleider

Geschikt voor:

Draaideur

Schuifpui

Openslaande
tuindeuren

S
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Unieke eigenschappen
• gaas rolt op
• cassette slechts 42,5 mm
• ‘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

Plisséhordeur PLISSÉFIT

(PF)

Standaard RAL kleuren:
9001

9010

7016
STR

9006

9005
STR

o.d.d. boven geleider / cassette

+/-

koordspanning nastellen

Geschikt voor:

Draaideur
Draaideur

Schuifpui
Schuifpui

Openslaande
Openslaande
tuindeuren
tuindeuren

Unieke eigenschappen
• gaas vouwt op in een cassette
• ‘in-de-dag’ of ‘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

FIT
T
PAS D
IJ
ALT

Dubbele Plisséhordeur PLISSÉFIT

(PF DUB)

Standaard RAL kleuren:
9001

9010

7016
STR

9006

9005
STR

ondergeleiders

magneetsluiting

Geschikt voor:

Schuifpui
Schuifpui

Openslaande
Openslaande
tuindeuren
tuindeuren

Unieke eigenschappen
• gaas vouwt op in een cassette
• ‘in-de-dag’ of ‘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
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Vaste hordeur LUXE

(VHD)

Standaard RAL kleuren:
9001

9010

7016
STR

9006

9005
STR

verticale duwplaat / sluitveer

pendel scharnier

Beschermd Model

Geschikt voor:

Draaideur

Schuifpui

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

Openslaande
tuindeuren

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
• ook geschikt voor horeca toepassingen
• RVS handgrepen
•	standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
R
VO O
• aluminium geëxtrudeerde profielen
IKT
!
H
N
C
• UV-bestendige poedercoatlaag
GES DIERE
S
I
U
• kan uitgenomen worden
H
•	standaard met schopplaat 300 mm inclusief profielen

Schuifhordeur LUXE

(SHD)

Standaard RAL kleuren:
9001

9010

7016
STR

9006

9005
STR

handgrepen

schuifhordeur luxe

Beschermd Model

Geschikt voor:

Schuifpui

Openslaande
tuindeuren

Unieke eigenschappen
• gaas opgespannen in een schuivend frame
• met petscreen gaas de enige hordeur die ook huisdieren
binnen houdt (meerprijs)
• ‘op-de-dag’ en ‘in-de-dag’
• erg stevige constructie
• RVS handgrepen
• standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
• aluminium geëxtrudeerde profielen
!
EEP
• UV-bestendige poedercoatlaag
DGR
N
A
H
• kan uitgenomen worden

RVS

Opties
Wat mag je verwachten van onze producten?
V Altijd voor jou 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

Kenmerken van de typen horren

Horren zijn in te delen in 3 types, voor zowel de ramen als
de deuren.
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 op of in 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.

Unilux gaas

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.
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.

Kleuren

Standaard worden alle Unilux raam- en deurhorren geleverd
in de volgende kleuren:

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 weergave. Informeer bij jouw horrenspecialist naar de kleur
van de borstel, geleiderinlage of andere bijbehorende onderdelen.

Onze horren zijn naast de standaard kleuren, tegen geringe
meerprijs, ook leverbaar in alle RAL kleuren. Gewoon binnen
de normale levertijd.
Voor meer informatie hierover of andere vragen, richt je je
tot jouw horrenspecialist of www.unilux.nl.

Tip 1: Toepassing van de
Twistlock bij de Plissefit
voorkómt problemen met
de gaasdruk en zorgt voor
correcte sluiting. Zorg dat je
deze dus altijd plaatst.

Tip 2: Gebruik plissé systemen
en rol systemen altijd als een
cassettesysteem en sluit het
systeem wanneer het raam of
de deur gesloten is.

Unilux loves insecten!
Insecten verdwijnen wereldwijd op grote schaal terwijl
deze van essentieel belang zijn voor onze voedselketen
en de balans in de natuur. Horren dragen bij aan de
juiste oplossing; insecten buiten houden zónder gebruik
te maken van schadelijke spuitbussen of chemicaliën.
Door de aanschaf van een Unilux hor en dus geen
gebruik te maken van schadelijke spuitbussen, draag
je zelf ook een steentje bij aan de terugkeer van
bijen en insecten in de natuur.
Zo kunnen de insecten nuttig werk verrichten terwijl
jij geniet van het mooie weer!

Bescherm
de insecten met
Unilux horren.

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. Kortom. Tijd om iets
te gaan doen!

De vlieg is een van de belangrijkste
afvalopruimers van de natuur.

De mug filtert als larf het water en is zo
voer voor kikkers, libellen en vissen. Ze
houden anderen in leven.

De wesp heeft buiten een belangrijke rol.
Hij beschermt bijvoorbeeld gewassen
tegen andere insecten.

Volg het leven van insecten in het Unilux insectenhotel.
Kijk op unilux.nl/beschermdeinsecten

Het gaat slecht met de insectenpopulatie in
Nederland. Wij kiezen er daarom voor om mensen
meer bewust te maken van de insectensterfte in de
wereld en de desastreuze gevolgen die dat met zich
meebrengt. Het is tijd om hand in eigen boezem te
steken en aan de slag te gaan!

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 de schuld alleen
bij de boeren neer te leggen. De keukenkastjes
bij menigeen barsten ook uit van deze middelen,
van mierenlokdoosjes tot Roundup, allemaal
bestrijdingsmiddelen die men, puur voor het eigen
gemak in huis, heeft. Maar dat het gemak en rust boven
gezondheid gaat lijkt men niet te beseffen.

Bescherm
de insecten met
Unilux horren.
Houd de insecten buiten, daar doen ze goed werk!

www.unilux.nl

