
Horren
 Ongestoord genieten van frisse lucht
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Rolhordeur Sencillo Grande
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Laat frisse lucht binnen, 
maar houdt insecten buiten
Luxaflex® Horren zijn hiervoor de ideale oplossing. Ze bieden volop mogelijkheden je huis optimaal te 

ventileren. De Luxaflex® Horrencollectie wordt voor jou op maat gemaakt. Hiervoor worden alleen de 

beste materialen gebruikt, zodat je verzekerd bent van jarenlange bescherming tegen insecten.

Rolhor: Geschikt voor 
vrijwel elk raam met 
haar robuuste design 
dat betrouwbaar en 
flexibel in montage
mogelijkheden is.

Rolhor Super Nova
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Wit (RAL 9010)

Inzethor Classic 

GAAS

Afhankelijk van het gekozen model kun je kiezen 

uit verschillende soorten gaas met diverse 

kleuren, dessins en structuren. Het Luxaflex® gaas 

voldoet aan de hoogste eisen met betrekking 

tot kwaliteit en duurzaamheid. De fijne structuur 

zorgt ervoor dat vliegende insecten worden 

buitengehouden. Er is ook een speciaal Poll-tex® 

gaas in de collectie. Hiermee wordt meer 

dan 90% van de pollen uit de lucht gefilterd, 

waardoor de kans op hooikoortsverschijnselen 

aanzienlijk vermindert. 

PROFIELKLEUREN

Afhankelijk van het gekozen model zijn  neven-

staande profielkleuren mogelijk. Op aanvraag 

en tegen meerprijs is elke gewenste RAL-kleur 

mogelijk.

Crème (RAL 9001) Zilver (RAL 9006)

Antraciet (RAL 7016)

Zwart (RAL 9005)

Dennengroen (RAL 6009)
(alleen inzethor)

Op aanvraag en tegen meerprijs is 
elke gewenste RAL-kleur mogelijk.

Staalblauw (RAL 5011) 
(alleen inzethor)
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Gaas opties Zwart Grijs ClearView™ Poll-tex® Stripe

Plissé raamhor Raffina n n

Rolhor Super Nova n n n n n

Rolhor Classic n n n n n

Inzetrolhor Smart Fit n n n n

Inzethor Flex n n n n

Inzethor Classic n n n n

Vaste hor Plus n n n

Vaste hor Classic n n n n

Inzethor Flex Inzetrolhor Smart Fit Plissé raamhor Raffina

RAAM TOEPASSINGEN

ROLHOR

De rolhor heeft een eigentijds design en een 

geluidsarme bediening. De diverse uitvoeringen 

zijn geschikt voor vrijwel alle ramen. De rolhor is 

uitermate geschikt voor dakramen.

INZETHOR

De inzethor kan zonder te boren of schroeven 

gemonteerd worden. Deze hor is speciaal voor 

draai-kiepramen ontwikkeld.

INZETROLHOR

De inzetrolhor combineert de gemakken van 

een inzethor en een rolhor. Deze hor is uitermate 

geschikt voor draai-kiepramen. 

VASTE HOR

De vaste hor is zeer geschikt bij geringe 

kozijndiepte. De plaatsing ervan is zowel binnen 

als buiten mogelijk. Door de vele montageopties is 

de vaste hor vrijwel overal toepasbaar.

PLISSÉ RAAMHOR

De plissé raamhor is ideaal voor hoge ramen. 

Dit product stopt in iedere positie. De hor 

is eenvoudig te bedienen door de verticale 

bedieningslijst.
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Rolhordeur Sencillo Grande

 DEURTOEPASSINGEN

PLISSÉ HORDEUR

Het gaas wordt niet opgerold maar 

gevouwen. De treklijst kan op elke 

gewenste stand blijven staan én 

de ondergeleider is slechts 3 mm 

hoog, waardoor de deur kind- en 

rolstoelvriendelijk blijft.

ROLHORDEUR

Het gaas van deze hordeur wordt 

windvast opgesloten door een sterke 

constructie. De deur stopt op iedere 

gewenste positie. Doordat het gaas vlak 

blijft, is het doorzicht beter en hecht er 

minder vuil op. 

SCHARNIERENDE HORDEUR 

De scharnierende hordeur is opgebouwd 

uit een elegant profiel. De handgreep is 

geïntegreerd in de duwplaat. Naast de 

standaard uitvoering kun je kiezen voor 

een zelfsluitende deur of een deur die je 

middels een uniek scharnier zowel van 

binnen als van buiten kunt openduwen. 

Ideaal wanneer je je handen vol hebt. 

SCHUIVENDE HORDEUR 

Voor grote deuropeningen is de 

schuivende hordeur de ideale oplossing. 

De stabiele aluminium geleiders en de 

gelagerde wieltjes in de ondergeleider 

garanderen een lichte bediening en een 

lange levensduur. De deur is makkelijk 

uitneembaar in het naseizoen.

Gaas opties Zwart Grijs ClearView™ Poll-tex® Fiber ES grey

Plissé hordeur Allure n n

Plissé hordeur Volare n n

Rolhordeur Sencillo n n

Rolhordeur Sencillo Grande n n

Scharnierende hordeur n n n n n

Pendel hordeur n n n n n

Schuivende hordeur n n n n n
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LUXAFLEX® LEVERT IN MALAWI 
EEN BIJDRAGE AAN DE STRIJD 
TEGEN MALARIA

In ons land is het vanzelfsprekend dat zoiets eenvoudigs als 

een hor ons leefklimaat in huis comfortabeler maakt, terwijl in 

Afrika een hor het verschil kan maken tussen leven en dood. 

Luxaflex® levert een bijdrage aan de strijd tegen malaria in 

Afrika, nog steeds één van de belangrijkste doodsoorzaken 

op dat continent. Vooral zwangere vrouwen en kinderen 

zijn zeer kwetsbaar. Een hor kan mensen beschermen tegen 

deze dodelijke ziekte. We plaatsen en onderhouden horren in 

ziekenhuizen en geboortecentra. Daarnaast trainen we de lokale 

mensen in het onderhouden van de horren en we stimuleren de 

horrenproductie ter plaatse. 

luxaflex.nl/malawi

Rolhordeur
Sencillo Grande



Alle rechten van deze uitgave zijn voorbehouden. Het onbevoegd kopiëren is verboden. Wijzigingen in technische informatie, materialen, onderdelen, samenstellingen, 
ontwerpen, uitvoeringen, kleuren, etc. zijn, ook zonder aankondiging, voorbehouden. Aan de teksten, afbeeldingen en kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. 
® Wettig gedeponeerd handelsmerk. Een HunterDouglas® product. © Copyright HunterDouglas® 2020/2.

Bij Luxaflex® begint raamdecoratie met een goed ontwerp. 

Lichtregulering, energie-efficiëntie en het gemak 

van gemotoriseerde bediening zijn slechts een paar van de 

innovaties die bijdragen aan de schoonheid van elke kamer, 

elke dag – op maat gemaakt en met vijf jaar garantie.

The Art of Window Styling

Vind je lokale Luxaflex® showroom op luxaflex.com

Laat je inspireren
Bekijk samen met je lokale 
Luxaflex® dealer de mogelijkheden 
en ontdek het brede assortiment 
producten en materialen die 
aansluiten bij jouw stijl.

Gegarandeerd vakmanschap
Bekwame vakmensen vervaardigen 
je op maat gemaakte product met 
zorg en aandacht voor detail.

Advies op maat
Je Luxaflex® dealer beoordeelt de 
lichtinval, meet het raam op en 
zorgt ervoor dat de producten 
perfect op maat gemaakt worden 
voor je huis.

Zorgeloze montage
Ontspan en laat Luxaflex® dealers 
doen wat zij het beste kunnen, 
wetende dat je vijf jaar garantie 
geniet.


