
Meet-/ Besteladvies Plisséhordeuren 

Het type hordeur is afhankelijk van de hoogte en breedte waartussen of waarop de deur gemonteerd moet worden. 

Om tot het juiste type te komen, kunt u onderstaande stappen doorlopen of contact met ons opnemen voor advies.  

STAP 1: 

Meet de strakke hoogte maat van de opening op. Kies het type hordeur op basis van de door u opgemeten waarde. 

Bijv. hoogte 207 cm, deze maat ligt in het gebied van hordeur type E met een hoogte van  206,1 tot 209,0cm. Let 

op!! De hordeur type Optimus is altijd 10 mm kleiner dan de kleinste aangegeven maat. Type Silento is 5mm 

kleiner.  Dus besteld u een hor van 2061x2090 dan is de netto maat van de hordeur 2055mm.  

STAP 2:  

Meet de strakke breedte maat van de opening op. Kies de breedte categorie. Bijv. breedte 113,0cm, deze maat ligt 

in het gebied tussen 110cm tot 130cm.  Bijv. breedte 101cm, deze maat ligt in het gebied tussen 96cm en 110cm. U 

kijkt dan bij een deur van 110cm  

STAP 3: 

Wanneer u uw keuze hebt gemaakt met betrekking tot type hordeur, kleur gaas, kleur hordeur etc. dient u bij het 

invoeren van uw gegevens de strakke breedte maat van uw opening op te geven. Op basis van deze gegevens zullen 

wij uw hordeur exact opmaat leveren. Het boven-profiel zal 4mm kleiner worden geleverd welke u kunt opvangen 

met de schuifkapjes die bijgeleverd worden.  

Is het niet mogelijk om `in de dag` te plaatsen, kunt u eventueel ook de hordeur ‘op de dag` plaatsen. Er dient dan 

wel een `in de dag` situatie gecreëerd te worden d.m.v. een op de dag set. 

Dit zijn handige profielen welke eenvoudig vastgezet worden met dezelfde 

clips als waarmee de hordeur vast word gezet.  Meet dan ook weer de 

strakke maten en kies de bijhorende deur uit in de tabel. Geef de 

buitenmaten op van de ‘op de dag set’ en uw hor wordt passend gemaakt. 

(houd rekening met een dorpel of drempel van de deur. U moet wel meten 

tot op de vloer. 

De zijden waartussen de Plisséhordeur geplaatst wordt dient vrij te zijn van 

obstakels als handgrepen etc. Tevens dient de onderdorpel recht te zijn. 

indien deze schuin is, kunt u een schuine onderstrip in zelfklevende 

kunststof dorpel of aluminium (geen bevestiging) bestellen om deze recht 

te maken. De strakke maat wordt uiteraard genomen vanaf het hoogste 

deel. 

 

 

 

 

 

Indien na het meten van de strakke maat 2 typen deuren in aanmerking komen omdat het een grensgeval betreft 

kiest u altijd voor de hoogste maat. In geval van een dubbele naar elkaar toe schuivende deur meet u de 

totale breedte van de opening waarin uw hordeuren geplaatst moeten worden. Deel deze maat door 2 en u 

heeft wederom de breedtemaat van uw hordeur per stuk. Bestel indien gewenst altijd een doorlopend 

boven-profiel en onderstrip of dorpel erbij. Dit heeft na montage een mooier aanzicht.  



Let op! Standaard wordt er een smalle onderstrip bijgeleverd. Optioneel zijn er bredere strippen of 

dorpels verkrijgbaar. Met name voor afwerking tegen uw kozijn aan *bij montage tussen de muren tegen 

het kozijn) adviseren wij u om een brede strip bij te bestellen. Ook indien de deur niet in het kozijn maar 

tegen het kozijn tussen de muren gemonteerd moet worden adviseren wij u om handgreepjes erbij te 

bestellen omdat de deur anders voorbij de kozijnstijl schuift en u de deur van buiten niet meer kunt 

bedienen. In geopende toestand schuift de stijl van de hordeur immers voorbij de kozijnstijl. 

 


