
Meet-/ Besteladvies raamrolhor Basic 35 en 42 

Kies vooraf op welke manier u de hor wilt plaatsen en welk type rolhor u wilt gebruiken. 

Type 35mm heeft een maximale hoogte van 1750mm en type 42mm heeft een maximale hoogte van 2350mm.     

De rolhorren hebben altijd een kantelsluiting. In de treklijst zitten 2 handvatten en een handig trekkoord.             

Aan de bovenzijde kunt u eventueel een mohair-borstel plaatsen om kieren af te sluiten.                                                 

Standaard zijn de horren voorzien van grijs gaas. Optioneel is er zwart pollengaas verkrijgbaar. 

Montage op het kozijn binnen: 

Neem de strakke maat (breedte en hoogte) tussen de muren en trek hier 5mm in totaal vanaf in de hoogte en de 

breedte. Meet altijd tot op de vensterbank.  Let op de er geen raam-uitzetter of uitstekende raamboompjes in de weg 

zitten. Vervang de raam-uitzetter eventueel door een telescoop-uitzetter.                                                                                                                          

Montage in het kozijn binnen: 

Neem de strakke (breedte en hoogte) doorkijkmaat van de kozijnopening en trek hier in de hoogte en in de breedte 

2mm vanaf. Let op de er geen raam-uitzetter of raamboompjes in de weg zitten. Vervang de raam-uitzetter 

eventueel door een telescoop-uitzetter. Indien er een binnen-zonwering (rolgordijn etc.) strak voor het kozijn 

gemonteerd zit dan kunt u er voor kiezen de bak van de rolhor naar het glas toe te plaatsen en de treklijst naar 

binnen zodat u een gladde zichtzijde en tegen de achterzijde van de rolhor krijgt.  

Montage op het kozijn buiten: 

Neem de strakke (breedte en hoogte) doorkijkmaat van de kozijnopening en tel daar in de breedte in totaal 66mm 

bij op (2 x geleiders). In de hoogte telt u er in totaal 90mm bij op zodat de bak aan de buitenzijde op het kozijn zit 

en de treklijst ruim voorbij de onderzijde van het kozijn valt. Eventueel kunt u aan de onderzijde een hoeklijn 

20x30mm monteren waar de hor op aansluit bij het neerlaten. Bestel eventueel windvaste geleiders indien de kans 

bestaat dat het gaas uit de geleiders waait. 

Montage in het kozijn buiten: 

Neem de strakke (breedte en hoogte) doorkijkmaat van de kozijnopening en trek hier in de hoogte en in de breedte 

2mm vanaf. Indien er buiten-zonwering strak voor het kozijn gemonteerd zit dan kunt u er voor kiezen de bak van 

de rolhor naar het glas toe te plaatsen en de treklijst naar binnen. Bestel eventueel windvaste geleiders indien de 

kans bestaat dat het gaas uit de geleiders waait. Bij type 42mm zijn de zijkappen voorzien van handige veren 

waardoor u de hor tussen de raamopening kunt klemmen. De geleiders bewegen evenredig mee met de zijkappen. 

Optioneel is er een softraise verkrijgbaar zodat de hor langzaam omhoog gaat. 

U kunt kiezen uit voorgeboorde geleiders of de geleiders laten voorzien van dubbelzijdig permanent schuimtape.  

Bij in de dag montage kunt u door de geleiders in het hout schroeven.  Er zit hiervoor een handige schroefgeleider 

bij zodat u de schroeven zonder moeite kunt plaatsen. Wij adviseren u bij het plaatsen van een hor op een schuin 

dakraam altijd de hor met schroeven te bevestigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Type 35mm 
Type 42mm geleider treklijst 


