Meet-/ Besteladvies Inzet(klem)horren
Kijk vooraf wel type draai-kiep kozijn u heeft.
Er zijn een aantal verschillende types kozijn.
1: een kunststof kozijn.

2: een houten kozijn met aluminium strip tussen de stijlen
of met een vaste strip aan de buitenzijde

3: een houten kozijn met aluminium strip voor de stijlen.

4: een aluminium kozijn.

Inmeten.
Algemeen! Open het raam geheel en steek een denkbeeldige stok of uw arm door de raamopening naar buiten en
ga hiermee naar links en rechts en naar boven en beneden. Deze maten moet u ALTIJD doorgeven. Andere maten
zijn NIET goed.
Bepaal altijd welk diepte profiel u nodig heeft. Er zijn verschillende maten verkrijgbaar.

20mm: deze is van toepassing indien u een kozijn heeft met een vlak profiel waarbij er bijvoorbeeld een screen of
rolluik tegen het kozijn gemonteerd is. De hor mag dan namelijk niet te ver uitsteken want dan kan het screen of
rolluik niet meer neer bewegen.

27mm: deze is van toepassing indien u een kozijn heeft met een vlak profiel waarbij er bijvoorbeeld een screen of
rolluik tegen het kozijn gemonteerd is. De hor mag dan namelijk niet te ver uitsteken want dan kan het screen of
rolluik niet meer neer bewegen.

34mm: deze is voor vrijwel ieder kozijn van toepassing. Dit is tevens de meest ganbare maat en noemen we het
standaard profiel.

43mm: deze is van toepassing indien uw kozijn is voorzien van een lekdorpel of een ventilatierooster.
34mm met dunne lip: dit is van toepassing bij houten daar-kiep kozijnen met politiekeurmerk. Deze kozijnen
zijn voorzien van een afsluitbare raamkruk en hierbij sluit het draaigedeelte heel erg strak tegen het kozijn aan.
Nadat u het type kozijn, profiel, kleur, type gaas en type bevestiging heeft bepaald geeft u eerst de breedte door en
dan de hoogte.
Uw inzethor wordt kleiner geleverd dan door u is opgegeven. Wij hanteren hiervoor een vaste aftrek (speling)
maat. Deze wordt door ons bepaalt. Indien gewenst kunt u hiervoor een opmerking doorgeven.
(altijd de strakke maat doorgeven)

De verschillende types bevestigingen:
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type raam
kunststof raam met vlak profiel
alle kunststof / alu ramen
houten draai/kantel raam met alu strip
houten draai/kantel raam
kunststof ramen met blokprofiel
aluminium ramen met vlakprofiel
alle kunststof / alu ramen
alle kunststof / alu ramen met blokprofiel
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onderdelen
bovenzijde 1 hoge nok / onderzijde 1 lage nok
1 rvs veer links en rechts / onderzijde 2 druppels
2 rvs veren links en rechts
2 rvs veren en 1 handvat links en rechts
bovenzijde 1 kunststof veer / onderzijde 2 druppels
alu-click systeem
2 rvs veren bovenzijde / onderzijde druppels
2 rvs veren bovenzijde / onderzijde 2 spieën

Profieltypes:

Alu-Click bevestiging. Hierbij wordt de hor aan de buitenzijde van het VLAKKE aluminium raam bevestigd.

.

