Meet-/ Besteladvies raamrolhor Tzippa 42mm
Kies vooraf op welke manier u de hor wilt plaatsen.
Raamrolhor Tzippa 42mm heeft een maximale hoogte van 2350mm.
Standaard zijn de horren voorzien van grijs gaas. Optioneel is er zwart pollengaas verkrijgbaar.
Optioneel is er een softraise verkrijgbaar zodat de hor langzaam omhoog gaat.
Deze rolhor is standaard voorzien van gaasopsluiting en de ontgrendeling geschiedt door het neerdrukken van de
treklijst.
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. U kunt kiezen voor voorgeboorde
geleiders of geleiders voorzien van dubbelzijdig permanent schuimtape. U kunt er eventueel voor kiezen om de
mohair borstel in de hoge van de treklijst te schuiven teneinde een perfecte afdichting te verkrijgen.
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. U kunt ervoor kiezen om de bak naar het raam toe te plaatsen indien er
eventueel zonwering strak tegen het kozijn is geplaatst. U kijkt dan tegen de gladde achterzijde van de hor aan.
Bij deze uitvoering worden er standaard in de dag geleiders bijgeleverd die reeds voorgeboord zijn. Eventueel kunt
u de bijgeleverde mohair borstel in de bovenzijde van de bak plaatsen teneinde een perfect afdichting te verkrijgen.
Montage op het kozijn buiten:
Neem de strakke (breedte en hoogte) doorkijkmaat van de kozijnopening en tel daar in de breedte in totaal 60mm
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. Bij deze uitvoering wordt de mohair borstel altijd aan
de hoge zijde van de treklijst geplaatst teneinde een perfecte afdichting aan de onderzijde te verkrijgen. U kunt
kiezen voor voorgeboorde geleiders of geleiders voorzien van dubbelzijdig permanent schuimtape.
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. Bij deze uitvoering worden er standaard in de dag
geleiders bijgeleverd die reeds voorgeboord zijn.
Wij adviseren u bij het plaatsen van een hor op een schuin dakraam altijd de hor met schroeven te bevestigen.

