Vaste hordeur LUXE

Schuifhordeur LUXE

Dutch Design
Made in Holland
Unilux is de trendsetter op het gebied van insectenwering. Continu op
zoek naar verdere verbeteringen en nieuwe oplossingen. Unilux produceert uw hor op maat in onze fabriek. We maken uitsluitend premium
horren voor optimaal comfort en een lange levensduur. Bezoek eens de
showroom van uw dealer in de buurt, of kijk op:
www.uniluxhorren.nl

facebook.com/UniluxBV
twitter.com/UniluxBV
youtube.com/UniluxBV

Uw Unilux dealer:

Beschermd Model

Beschermd Model

Vaste hordeur LUXE

Schuifhordeur LUXE

Toepassing:

Toepassing:

Draaideur

Schuifpui

Info:

Info:

Solide, betrouwbaar en duurzaam. Dat is de vertrouwde vaste
hordeur. Dankzij het brede profiel en de inwendige verbindingen is
deze deur zeer stevig en solide geconstrueerd. Elke deur is volkomen haaks. Daardoor zal deze hordeur nooit klemmen of over de
grond slepen. Indien gewenst kan, naast de standaard aluminium
schopplaat, een duwplaat gemonteerd worden. Deze plaat kan
zowel in het midden, links of rechts als duwplaat fungeren.
De vaste hordeur is verkrijgbaar
deshordeur in verschillende modellen,hordeur
gewenst met schopplaat. Het 47 mm brede profiel straalt extra
degelijkheid uit. Ook als pendeldeur, ofwel ‘saloondeur’, is de
vaste hordeur ideaal te gebruiken. Voordeel van een dergelijke
toepassing is de mogelijkheid om ‘in-en-uit’ te lopen.
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De schuifhordeur is de ideale oplossing voor grote deuropeningen en schuifpuien. Vaste hordeuren vormen daarbij de basis.
Door plaatsing van rails zijn deze deuren als schuifhordeuren toe
te passen. Dankzij strakke rails boven en onder en gebruik van
glijblokken in plaats van storingsgevoelige wieltjes, is een lange
levensduur gegarandeerd. Daarnaast is het mogelijk meerdere
hordeuren op de rails te plaatsen, zodat een dubbele schuifdeur
ontstaat. Bij een duo-schuiver, schuiven de delen achter elkaar.
Dit kan door gebruik te maken van een dubbele geleider. Borstels met aangepaste hoogten zorgen voor een insectendichte
aansluiting. De hordeuren laten zich eenvoudig wegnemen in de
winterperiode.
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Opties:

Opties:

• met of zonder schopplaat
• met een (extra) duwplaat in het midden of
verticaal, standaard 150 mm, 250 mm incl.47
profielen
• (dubbel) schuivend of als pendeldeur
• sluitpomp
• petscreen (bestand tegen intensief gebruik, vooral
in een omgeving met huisdieren en kinderen)
• RAL kleuren (meerprijs)

47

type 2.

2. Standaard schopplaat.

Scharnierend hordeur:
Standaard afgemonteerd:		
Los meegeleverd:
• RVS handgrepen			
• sluitveer
• borstel 8 mm rondom 		
• magneet 6 kg
• 200 mm schopplaat (300 mm incl.
profielen)
• gemoffelde schroefpaumelles
(RAL 9010 en 9001, voor overige kleuren RAL 9006 (grijs))

RAL 9010

RAL 7016

Schuivende hordeur
Standaard afgemonteerd:
• RVS handgrepen		
• glijnokken 		
• borstel-afsluiting

Los meegeleverd:
• schuifrails
• RVS bevestigingsmateriaal

3. De vaste hordeur met een
schop- en verticale duwplaat. Een
verticale duwplaat is een ideale
oplossing in een omgeving met
kleine kinderen.
4. De vaste hordeur met een
schop- en horizontale duwplaat.

Standaard kleuren:

RAL 9001

type 3.

• petscreen (bestand tegen intensief gebruik, vooral
in een omgeving met huisdieren en kinderen)
• duoschuiver
• RAL kleure (meerprijs)

RAL 8019

Standaard kleuren:

RAL 9001

type 4.

RAL 9010

RAL 7016

RAL 8019

