
Meet-/ Besteladvies Voorzet(vaste)horren 

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

Montage op het kozijn: 

Vaste hor met draainokken. 

Neem de strakke maat (breedte en hoogte) tussen de muren en trek hier 30mm in totaal vanaf in de hoogte. In de 

breedte trekt u 5 mm van de maat af i.v.m. speling. Zo heeft u ruimte genoeg om de draainokken te plaatsen. 

Vaste hor zonder bevestiging. 

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

 

Vaste hor met scharnieren aan de bovenzijde en draainok aan de onderzijde. 

Neem de strakke maat (breedte en hoogte) tussen de muren en trek hier in de hoogte 35mm in totaal vanaf. 

In de breedte trekt u hier 5 mm vanaf. Zo heeft u aan de bovenzijde ruimte voor de scharnieren en aan de 

onderzijde ruimte voor de draainok. In geval van stalen scharnieren trekt u 5 mm extra er vanaf. 

 

Vaste hor met scharnieren aan de zijkant en draainok aan de tegenoverzijde. 

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

In de breedte trekt u hier 35 mm vanaf. Zo heeft u aan de zijkant ruimte voor de scharnieren en aan de 

tegenoverzijde ruimte voor de draainok. In geval van stalen scharnieren trekt u 5 mm extra er vanaf.  
 

Montage in het kozijn: 

 

Vaste hor 30mm met lip rondom en draaiwervelbevestiging. 

Neem de strakke maat (breedte en hoogte) tussen de muren of kozijnsparing en trek hier in de hoogte en in de 

breedte 5mm vanaf. 

 

Er zijn verschillende types voorzethorprofielen. 

 

19mm zonder lip. Dit is de meest gangbare welke vrijwel overal te plaatsen is. 

Bevestigingen: kunststof scharnieren, hoge draainokken, magneet. 

De hor wordt indien langer dan 1400mm met een tussenregel uitgevoerd. 

Kleuren: Ral 9010, 9001, 7016, 8019, TZ 

Hoeken: inwendig 

 

 

 

27mm zonder lip. Dit is een iets dikker en robuuster profiel. 

Bevestigingen: kunststof scharnieren, magneet. 

De hor wordt indien langer dan 1600mm met een tussenregel uitgevoerd. 

Kleuren: Ral 9010, 9001, 8019, TZ 

Hoeken: uitwendig kunststof 

 

 

 

30mm zonder lip. Dit is een profiel met een flens aan de buitenzijde. 

Bevestigingen: kunststof scharnieren, magneet, draaiwervels. 

De hor wordt indien langer dan 1400mm met een tussenregel uitgevoerd. 

Kleuren: Ral 9010, 9001, 8019, TZ 

Hoeken: inwendig 

 

 

 

45mm zonder lip. Dit profiel wordt meestal door deuren gebruikt. 

Bevestigingen: stalen scharnieren, magneet.  

De hor wordt indien langer dan 1600mm met een tussenregel uitgevoerd. 

Kleuren: Ral 9010, 9001, 8019, TZ 

Hoeken: inwendig of uitwendig kunststof  


