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CONTACT
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Hoe komt u met ons in contact?
1)  Indien u vragen heeft over bestellingen of orders, willen wij u 

verwijzen naar de dealer login.
 Gebruik de dealer login op www.dealer.unilux.nl voor:
 - snel en foutloos bestellen
 - ingeven van retouropdrachten
 - snellere verwerking van orders, snellere levertijd
 - 24/7 inzage in uw orderstatus, facturen en orderhistorie
 - track & trace gegevens

Nog geen login? Vraag deze aan via verkoop@unilux.nl en bekijk 
pagina 11 voor meer informatie. Wachtwoord kwijt? Vraag een 
nieuw wachtwoord aan via www.dealer.unilux.nl.

2)  Indien u technische ondersteuning nodig heeft zijn wij van 
maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.15 uur en 

 van 13.00 uur tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar op  
 nummer: +31 (0) 411 67 79 53.

LET OP: opdrachten en wijzigingen kunnen alleen schriftelijk/via 
e-mail worden verwerkt.

Contact
Unilux BV
Schouwrooij 18 • 5281 RE • Boxtel • NL
www.unilux.nl 

KvK:  56668651
BTW nr.: NL 8522 48 659 B01
IBAN: NL55RABO0170006212
BIC:   RABONL2U

ContactgegevensCo
nt

ac
t

Buitendienst 
Onze accountmanagers in het land verstaan 
hun vak en kennen de regio waarin ze werken 
als de beste. Neem gerust contact op met 
een van hen om gericht uw vragen te kunnen 
stellen:

Jurjen Schotanus
T:  06 15 96 02 41
E:  jurjen@unilux.nl
PC: 1000-2099, 3600-3899, 7400-9999

Cees Schoneveld
T:  06 22 41 46 05
E:  cees@unilux.nl
PC:  2100-3599, 3900-4699, 
 5300-5399, 6500-7399

Robert van Loosbroek
T:  06 53 81 30 75
E:  robert@unilux.nl
PC: 4700-5299, 5400-6499 en België

Binnendienst
Voor uw technische vragen en ondersteuning 
staat ons commerciële binnendienst team tot 
uw beschikking:

T:  04 11 67 79 53
E:  verkoop@unilux.nl

Coert Teulings

Celina Leijten-Hartman

Elina van Loon
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Over Unilux, dé Nederlandse horrenspecialist
Al meer dan 25 jaar ontwikkelt en produceert Unilux horren in eigen fabriek in 
Nederland. We beheersen alle processen, van productontwikkeling tot levering. 
Dit biedt ons de mogelijkheid om altijd de beste kwaliteit maatwerk horren te leveren, 
binnen een zeer kort tijdsbestek. 

Wij werken continu aan verbeteringen en innovatie wat de constante kwaliteit van een 
op maat gemaakt product waarborgt. De beste kwaliteit, de snelste levering: zaken 
waar we trots op zijn en we u als dealer van ons product continu in voorzien. 

Leverbetrouwbaarheid en een exclusief assortiment voor de vakhandel; 
ook u als onze partner kan zich daarmee onderscheiden.

U
niluxUnilux

AwardsUnilux is trots op diverse gewonnen awards:- Zonvak Leverancier van het jaar 2013
- Z&R Beste Communicatie 2014

- Triple A status van Graydon 2014
- Intirio Future of Shopping award 2016
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HorrenH
or

re
n

Vliegend ongedierte kan veel overlast veroorzaken. Niet alleen 
slapeloze nachten, ook andere ongemakken ondervindt men van 
insecten. Er zijn vele middeltjes tegen insecten echter is er maar één 
effectieve oplossing: een goede hor.

Waarom een hor?
• Horren houden (vliegende) insecten tegen
• Horren maken het mogelijk om te ventileren 
• Horren zorgen voor een hygiënische leefomgeving
• Horren kunnen pollen tegenhouden
 
Unilux stelt hoge eisen aan de horren om er vele jaren plezier 
van te kunnen hebben. Daarnaast kunnen wij onze horren ook 
repareren, zo verlengen we de levensduur nog eens. 
Wat zijn onze eisen aan een goede hor:
• Op maat gemaakt
• Gebruiksvriendelijk
• Technische toepasbaarheid, van iedere deur tot raam 
•  Hoge kwaliteit, ze moeten altijd werken in een periode van 

overlast
• Nauwelijks opvallen, passend in het interieur
• Weerbestendig 
•  Duurzaamheid, ze worden tientallen keren per dag geopend en 

gesloten

Soorten horren 
Horren zijn in te delen in 3 types, voor zowel de ramen als de deuren:
1. Vaste horren:   Dit is vlak opgespannen gaas in een frame. Het 

gaas is altijd zichtbaar voor de opening. 
2. Rolhorren:   Het gaas rolt op in een cassette. Het gaas is vlak 

en niet zichtbaar als de hor niet in gebruik is.
3. Plisséhorren:   Het gaas is geplisseerd envouwt op in een 

cassette en dus niet zichtbaar als de hor niet in 
gebruik is. 

 

Gaas 
Het gaas is het belangrijkste onderdeel van de hor. Gaas houdt de 
vliegende insecten buiten en moet daarom stevig zijn maar ook 
flexibel. Als functionele filter voor de buitenlucht hangt het gaas in 
zon en regen en moet het dus tegen weersinvloeden bestand zijn. 
Unilux levert enkel weerbestendig gaas. 
 
Voor ieder type hor hanteert Unilux specifiek gaas: 
1. Vaste horren:   Deze worden geleverd met PPP gaas: gaas van 

polypropyleen filament is extreem sterk en 
buitengewoon doorzichtig doordat de draad erg 
dun is. 

2. Rolhorren:   Onze rolhorren worden geleverd met PGP gaas: 
een glasfiber kern met een PVC coating zorgt 
voor een stijf gaas dat mooi oprolt. 

 3. Plisséhorren:  Geplisseerde horren worden geleverd met 
geplisseerd PPP gaas.

Pollengaas 
Unilux levert ook speciaal gaas om pollen buiten te houden. Dit 
pollengaas is alleen toepasbaar in vaste horren. Wij gebruiken het 
best beschikbare pollengaas (Poll-tex®, E. C. A. R . F. gecertificeerd). 
 
Petscreen
Ons speciale petscreen gaas is 7x sterker dan gewoon gaas en zal 
dus minder snel beschadigen in een omgeving met jonge kinderen 
of huisdieren. Petscreen gaas is alleen toepasbaar in de vaste 
hordeur LUXE en de schuifhordeur LUXE. 

Standaard zwart gaas
Om het uitzicht naar buiten niet te belemmeren, moet gaas zo 
weinig mogelijk opvallen. Gaas moet echter ook UV-bestendig 
zijn voor een langere levensduur. Beide voordelen zijn terug te 
vinden in zwart gaas. Zwart gaas hindert het uitzicht het minst van 
allemaal en is veel beter UV-bestendig dan grijs gaas. Unilux levert 
dan ook standaard zwart gaas in alle producten. 
Grijs gaas is altijd optioneel beschikbaar. Grijs geplisseerd gaas valt 
buiten de normaal geldende garantie.

Altijd een oplossing
Ongeacht de maten 

van je kozijnen of het 
type deuren of ramen.

Reparatieservice
Reparaties aan Unilux 

horren kunnen bij Unilux 
gemaakt worden.

Duurzame oplossing
Een Unilux hor gaat jaren 
mee. Juist daarom geven 

we 5 jaar garantie.

Snelle levering
Alle producten zijn op 
voorraad, en binnen 2 

weken leverbaar.

Nederlandse kwaliteit
De horren worden 

volledig in Nederland door 
experts gefabriceerd.

5 redenen om voor een Unilux hor te kiezen
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Andere producten

A
ndere producten

Unilux productassortiment
Als marktleider beschikt Unilux na meer dan 25 jaar over veel kennis en inzichten van de markt. Deze informatie 
wordt gebruikt bij het ontwikkelen en uitrollen van nieuwe producten of doorontwikkeling van bestaande 
producten. Naast horren behoren ook tot het Unilux assortiment:

Fractions
Een extra dimensie aan uw interieur
Fractions zijn aluminium shutters van Unilux. Een bijzonder, 
gepatenteerd ontwerp, met productie in Nederland maken deze 
raamdecoratie uniek en exclusief. 
Fractions worden aangeboden via geselecteerde dealers. Meer 
info of ook Fractions dealer worden? Neem contact op met uw 
accountmanager.

www.fractions.nl

Topspin
Zonwering voor lichtstraten
Topspin® is een innovatieve zonwering oplossing van Unilux die 
optimaal geschikt is voor utiliteitsbouw: van koepel en serre tot 
een lichtstraat en een grote glasfaçade. 

Op onze website kunt u meer lezen over de techniek en de 
toepassingen van onze Topspin® systemen. 

Wilt u meer informatie wat betreft zonwering voor een serre, 
lichtstraat, koepel of ander project? Neem contact op via 
+31(0)411 675689 of info@topspin.nl.

www.topspin.nl

Windowstylist App
Raamdecoratie live in beeld
Windowstylist helpt u door raamdecoratie live te visualiseren 
voor uw eigen raam of deur met behulp van augmented reality. 
Windowstylist is een gratis app die werkt op alle tablets en 
smartphones; ervaar live en in 3D op je scherm hoe een rolgordijn, 
shutters of jaloezieën passen bij de inrichting. Zo kunt u als dealer 
uw klant een complete gebruikerservaring bieden en haalt u “het 
nieuwe winkelen” direct in huis! Zorg ook dat u vermeld wordt in de 
dealerlocator. 

Dealers kunnen zich aanmelden via www.windowstylist.nl. 
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Dealer login

D
ea

le
r l

og
in

Bestellen via de dealer 

login betekent dus 

niet alleen een sneller en 

effectiever orderproces, 

maar ook nog een extra 

inkoopvoordeel voor u!
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Op www.dealer.unilux.nl kunt u nu nog makkelijker 
bestellen via uw persoonlijke online bestelomgeving. 
Online bestellen via de dealer login werkt simpel en 
snel én levert u direct allerlei voordelen op.

Log in met uw klantnummer en wachtwoord en 
ontdek de mogelijkheden van uw persoonlijke login:

Sneller zoeken & foutloos bestellen
Vind direct het juiste maatwerk-, accessoire- óf 
reparatieproduct en voeg deze gemakkelijk toe aan 
uw winkelmand. Met alle instructies en informatie op 
één plaats en een nog duidelijker afhandelingsproces, 
bestelt u snel het juiste product.

24/7 inzage in uw gegevens
Al uw orders, facturen en stamgegevens kunt u online 
vinden én direct doorzoeken. Zo vindt u snel die ene 
order met factuur van vorig jaar terug en kunt u uw 
klanten altijd voorzien van de laatste orderinformatie. 
Ook aanmelden van reparaties is mogelijk via de 
dealer login.

Inclusief prijzen
Wij berekenen direct een netto richtprijs van het 
product op basis van de afmetingen en andere 
ingevulde opties zodat u nooit meer voor verrassingen 
komt te staan.

Marketing materialen
Alle marketingmaterialen overzichtelijk aanwezig 
op één plek, zo kunt u zelf lokaal en 
online aanwezig zijn én blijven. 
U hoeft ze enkel te printen 
of (door) te plaatsen.

D
ealer login

www.dealer.unilux.nl

Mijn inloggegevens

Klantnr:

Wachtwoord:

Log vandaag nog in en profiteer direct van alle voordelen! 

Log in of vraag uw logingegevens aan op www.dealer.unilux.nl. 
Voor vragen neemt u contact op met afdeling verkoop: 0411 - 677953.
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Als specialist in horren steunt Unilux het project I Love Beeing. 
Dit is een Nederlands initiatief om wereldwijd het aantal bijen 
toe te laten nemen. Sinds 2000 verdwijnen bijen wereldwijd op 
grote schaal. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn pesticiden, 
monocultuur in de landbouw, afname van de biodiversiteit, 
bio-industrialisering van de imkerpraktijk en opkomst van ziektes 
en parasieten. Bijen zijn essentieel voor ons welzijn. Ze zijn voor 
een groot deel verantwoordelijk voor de bestuiving van bloemen 
en planten. En die zijn weer van groot belang in onze voedselketen 
en voor het behoud van de balans in de natuur. 

De hordeuren en raamhorren van Unilux dragen een steentje 
bij aan de terugkeer van bijen en insecten in de natuur. Zonder 
gebruik te maken van schadelijke spuitbussen dragen we bij aan 
een milieu vriendelijke oplossing. Zo kunnen de bijen nuttig werk 
verrichten terwijl u kunt genieten van het mooie weer! 

Het steunen van I Love Beeing past bij de duurzaamheidstrategie 
van Unilux, waarin producten in Nederland worden geproduceerd 
en onze materialen uit de directe omgeving worden gehaald. Kijk 
op www.unilux.nl voor meer informatie.

Sponsoring

Sp
on

so
ri

ng



Het Unilux team

H
et U

nilux team

Samen streven wij naar 
het beste eindresultaat!
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02
RAAMHORREN
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Raamrolhor COMFORT (RHC)

Draairaam
naar binnen

Draairaam
naar buiten

Draaikiepraam Dakraam Schuifraam Lichtkoepel Draaideur Schuifpui Openslaande
tuindeuren

Draairaam
naar binnen

Draairaam
naar buiten

Draaikiepraam Dakraam Schuifraam Lichtkoepel Draaideur Schuifpui Openslaande
tuindeuren

Ra
am

ho
rr

en
 - 
RO

L

CASSETTE 

SLECHTS 

42,5 MM!

veernastelling

interne kantelsluiting

Geschikt voor:

+

-
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1. PGP gaas: een glasvezelkern 
met een zwarte PVC-coating 
maken het gaas rekvrij, 
UV-bestendig, sterk en 
brandvertragend.

4. interne kantelsluiting

Techniek

3. Eenvoudige montage door 
nieuwe kapsteun en handmatige 
veernastelling.

2. De ‘in-de-dag’ montage clip.

Raam
horren - RO

L

Unieke eigenschappen
• gaas rolt op 
• cassette slechts 42,5 mm
• magneetsluiting standaard, kantelsluiting optioneel 
• cassette kan zowel links, rechts als boven geplaatst worden
• plaatsing zowel ‘in-de-dag’ als ‘op-de-dag’
• standaard UV-bestendig PGP gaas
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• UV-bestendige poedercoatlaag
• oprolveer is nastelbaar
• niet windvast (gaas zit los in geleiders)

Opties
• RAL kleuren (meerprijs)
• grijs gaas (zonder meerprijs)
• kantelsluiting (zonder meerprijs)
• hogere borstels optioneel

* Let op:  dit is geen realistische weergave van de kleuren. 
 Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

kunststof:

aluminium:

Productspecificatie

Standaard kleuren
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en alle 
overige RAL kleuren met zwart. De flexibele geleiderinlage is crème of zwart. 

RAL 9001 RAL 9010 RAL 7016 STR RAL 9006 RAL 9005 STR

Standaard geleverd met zwart gaas.

Tip: Toepassing van de Twistlock bij de Plissefit voorkómt problemen met de gaasdruk en zorgt voor correcte sluiting. Zorg dat u deze dus altijd 
plaatst. Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.
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Plaatsbepaling
Het systeem kan van links naar rechts, van rechts naar links of 
van boven naar beneden worden geplaatst.
De bedieningslijst is zowel aan de voor- als achterzijde te 
bedienen.

Maat nemen
‘Op-de-dag’ montage: 
kastmaat = dagmaat + 52 mm. 
geleidermaat = dagmaat + 60 mm. 

 ‘In-de-dag’ montage: 
dagmaat -2 mm.
Minimale kastmaat is 440 mm. 

Montage
‘Op-de-dag’: 
steek de geleiders aan de cassette. De schroef achter in de 
geleider borgen en monteer het systeem op het kozijn.

‘In-de-dag’: 
druk de ‘in-de-dag’ blokjes in de geleiders, steek de geleiders 
aan de cassette en monteer het systeem in het kozijn.

Onderhoud
Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een 
vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel. De 
geleiders uitsluitend smeren met siliconenspray. Geen andere 
smeermiddelen gebruiken. 

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Raamrolhor COMFORT (RHC)

Meten, monteren en onderhoud
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Doorsnede:

Doorsnede:

In-de-dag Op-de-dag

Plaatsing:

*Optie: borstel 11/15/25 mm

*
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Raamrolhor COMFORT Accessoires COMFORT

Advies verkoop prijslijst

Raam
horren - RO

L

800 1000 1200 1400 1600 1800

euro euro euro euro euro euro

600 128,25 135,50 146,50 153,00 159,25 168,00

800 146,50 153,00 159,25 168,00 176,50 183,25

1000 159,25 168,00 176,50 183,25 189,75 199,50

1200 176,50 183,25 189,75 199,50 206,00 212,25

1400 189,75 199,50 206,00 212,25 223,25

1600 206,00 212,25 223,25 229,50

1800 223,25 229,50 236,25

2000 236,25 244,75 251,00

2200 251,00 260,00 267,25

2400 267,25 276,25 282,50

2600 282,50 293,50 302,00

Art. nr. Omschrijving

rolhorsystemen euro

20.6 starttarief andere RAL kleur 42,75

meerprijs andere RAL kleur per stuk 42,75

meerprijs RAL structuur per stuk 63,00

412-125-0000 signaalstickers (2 stuks) + handleiding 4,75

veer rolhorsysteem 20 mm 10,00

veer rolhorsysteem 25 mm 10,00

410-024-0000 dubbelzijdige foamtape per rol van 10 m 14,25

hoekprofiel 20/10 

RAL 9001/9010/9006/7016STR/9005STR per meter
10,00

hoekprofiel 20/10 overige RAL per meter** 24,25

hoekprofiel 30/20 

RAL 9001/9010/9006/7016STR/9005STR per meter
12,25

hoekprofiel 30/20 overige RAL per meter** 24,25

hoekprofiel 43/15

RAL 9001/9010/9006/7016STR/9005STR per meter
14,25

hoekprofiel 43/15 overige RAL per meter** 24,25

hoekprofiel 50/20 

RAL 9001/9010/7016STR/9006/9005STR per meter
15,75

hoekprofiel 50/20 overige RAL per meter** 24,25

hoekprofiel 70/20

RAL 9001/9010/9006/7016STR/9005STR per meter
17,50

hoekprofiel 70/20 overige RAL per meter** 24,25

412-401-7035 horgaas 1200 * 5000 mm grijs 45,75

412-401-9017 horgaas 1200 * 5000 mm zwart 45,75

412-403-7035 horgaas 1600 * 5000 mm grijs 61,00

412-403-9017 horgaas 1600 * 5000 mm zwart 61,00

(Bij grotere afmetingen 
zijn plisséproducten 

meer solide)

geleidermaat in mm

ka
st

m
aa

t i
n 

m
m

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 72.

** eventueel RAL starttarief

Minimale breedte van de cassette is 440 mm. 
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Raamrolhor SUPER+ (RHS+)

Draairaam
naar binnen

Draairaam
naar buiten

Draaikiepraam Dakraam Schuifraam Lichtkoepel Draaideur Schuifpui Openslaande
tuindeuren

Standaard geleverd 
met speedreducer

INCLUSIEF GAAS- 

OPSLUITING EN 

VEERVERTRAGER!

Ra
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L

veersysteem met nastel mogelijkheid

gaasopsluiting

Geschikt voor:
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3. Detail gaasopsluiting.

2. PGP gaas met een PVC coating 
wordt vastgehouden in de 
geleiderrail met een RVS stift.

RAL 9001 RAL 9010 RAL 7016 STR RAL 9006 RAL 9005 STR

Unieke eigenschappen
• windvast gaas zit opgesloten in geleiders
• gaas rolt op
• cassette slechts 47,5 mm
• standaard met schuifvergrendeling
• cassette aan bovenzijde te plaatsen
• ‘in-de-dag’ en ‘op-de-dag’
• standaard UV-bestendig PGP gaas
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• UV-bestendige poedercoatlaag
• oprolveer is nastelbaar
• veervertrager; bedieningslijst rolt langzaam op

Opties
• RAL kleuren (meerprijs)
• grijs gaas (zonder meerprijs)
• treklijst contra (zonder meerprijs)
• hogere borstels optioneel

Productspecificatie

Raam
horren - RO

L

Standaard kleuren
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en 
alle overige RAL kleuren met zwart. De flexibele geleiderinlage is crème of zwart. 

4. Contra treklijst beide zijden 
benienbaar (optioneel).

1. Een elegante cassette met een 
eenvoudig bedienbare treklijst 
hoeft niet op te vallen achter de 
raamdecoratie.

Techniek

* Let op:  dit is geen realistische weergave van de kleuren. 
 Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

kunststof:

aluminium:

Standaard geleverd met zwart gaas.

Tip: Toepassing van de Twistlock bij de Plissefit voorkómt problemen met de gaasdruk en zorgt voor correcte sluiting. Zorg dat u deze dus altijd 
plaatst. Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.



pagina 22 - 2018/2019

Plaatsbepaling
Cassette boven monteren.
De treklijst is aan beide zijden bedienbaar, maar kan op verzoek 
contra gemonteerd worden (zie afbeelding 4 op vorige pagina).

Maat nemen
‘Op-de-dag’ montage: 
breedte = dagmaat + 52 mm, hoogte = dagmaat + 60 mm.

 ‘In-de-dag’ montage: 
dagmaat -2 mm. Let op: minimale breedte is 540 mm.

Montage
‘Op-de-dag’: 
steek de geleiders aan de cassette. De schroef achter in de 
geleider borgen en monteer het systeem op het kozijn.

‘In-de-dag’: 
steek de geleiders aan de cassette en monteer het systeem in 
het kozijn.

Onderhoud
Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een 
vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel. 

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Raamrolhor SUPER+ (RHS+)

Meten, monteren en onderhoud

22,5

40

o.d.d.
5 mm

 i.d.d.
11 mm

47.5

49

26

Op-de-dag

11,5

In-de-dag

11,5

26

22

22,5

40

o.d.d.
5 mm

 i.d.d.
11 mm

47.5

49

26

Op-de-dag

11,5

In-de-dag

11,5

26

22

22,5

40

o.d.d.
5 mm

 i.d.d.
11 mm

47.5

49

26

Op-de-dag

11,5

In-de-dag

11,5

26

22
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breedte
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Doorsnede:

Plaatsing:

Doorsnede:

*Optie: borstel 8/15/25 mm

*
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Advies verkoop prijslijst

Raam
horren - RO

L

breedte in mm

ho
og

te
 in

 m
m

Raamrolhor SUPER+

600 800 1000 1200 1400 1600

euro euro euro euro euro euro

600 202,00 220,00 237,25 254,25 277,75 300,50

800 214,50 231,75 248,75 271,25 295,00 317,50

1000 225,50 242,75 259,75 283,25 306,50 334,50

1200 237,25 254,25 271,25 295,00 317,50 347,25

1400 248,75 265,75 283,25 306,50 334,50 364,25

1600 259,75 277,75 300,50 323,50 347,25 381,25

1800 271,25 289,50 312,00 334,50 358,25 392,25

2000 283,25 300,50 323,50 347,25 375,25 403,75

Accessoires SUPER+

Art. nr. Omschrijving

rolhorsystemen euro

20.6 starttarief andere RAL kleur 42,75

meerprijs andere RAL kleur per stuk 42,75

meerprijs RAL structuur per stuk 63,00

412-125-0000 signaalstickers (2 stuks) + handleiding 4,75

410-024-0000 dubbelzijdige foamtape per rol van 10 m 14,25

406-001-9017 borstel zwart 4,8*5 mm RHS-VHD per 10 meter 20,00

406-002-9017 borstel zwart 4,8*8 mm RHS-VHD per 10 meter 20,00

406-005-9017 borstel zwart 4,8*11 mm RHS-VHD per 10 meter 20,00

406-003-9017 borstel zwart 4,8*15 mm RHS-VHD per 10 meter 20,00

406-004-9017 borstel zwart 4,8*25 mm RHS-VHD per 10 meter 20,00

hoekprofiel 20/10

RAL 9001/9010/9006/7016STR/9005STR per meter
10,00

hoekprofiel 20/10 overige RAL per meter** 24,25

hoekprofiel 30/20

RAL 9001/9010/9006/7016STR/9005STR per meter
12,25

hoekprofiel 30/20 overige RAL per meter** 24,25

hoekprofiel 43/15 

RAL 9001/9010/9006/7016STR/9005STR per meter
14,25

hoekprofiel 43/15 overige RAL per meter** 24,25

hoekprofiel 50/20 

RAL 9001/9010/7016STR/9006/9005STR per meter
15,75

hoekprofiel 50/20 overige RAL per meter** 24,25

hoekprofiel 70/20 

RAL 9001/9010/9006/7016STR/9005STR per meter
17,50

hoekprofiel 70/20 overige RAL per meter** 24,25

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 72.

** eventueel RAL starttarief
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Raamhor vast VOORZETHOR (VZH)

Draairaam
naar binnen

Draairaam
naar buiten

Draaikiepraam Dakraam Schuifraam Lichtkoepel Draaideur Schuifpui Openslaande
tuindeuren

Draairaam
naar binnen

Draairaam
naar buiten

Draaikiepraam Dakraam Schuifraam Lichtkoepel Draaideur Schuifpui Openslaande
tuindeuren

Ra
am
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en
 - 
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ST

GAAS 

GESPANNEN

IN FRAME!

scharnier

wervel

Geschikt voor:
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RAL 9001 RAL 9010 RAL 7016 STR RAL 9006 RAL 9005 STR

Raam
horren - VAST

Unieke eigenschappen
• gaas opgespannen in frame 
• montagemogelijkheden: ‘op-de-dag’: scharnierend
 of met wervels 
• handgreepjes los erbij
• standaard UV-bestendig PPP gaas
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• UV-bestendige poedercoatlaag
• middenkader wordt toegepast vanaf 1600 mm hoogte
• gaas altijd voor het raam, rolt/vouwt niet op

Opties
• RAL kleuren (meerprijs)
• grijs gaas (zonder meerprijs)
• pollengaas optioneel (meerprijs)
• schuine hoek optioneel (meerprijs)

Productspecificatie

Standaard kleuren
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001/9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en alle overig RAL kleuren met zwart. 
De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij optioneel grijs gaas. 

Techniek

1. De voorzethor kan met 
scharnieren of wervels op het 
kozijn geplaatst worden.

2. Indruk profiel.

* Let op:  dit is geen realistische weergave van de kleuren. 
 Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

kunststof:

aluminium:

Standaard geleverd met zwart gaas.

Tip: Toepassing van de Twistlock bij de Plissefit voorkómt problemen met de gaasdruk en zorgt voor correcte sluiting. Zorg dat u deze dus altijd 
plaatst. Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.
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Plaatsbepaling
De voorzethor wordt op het kozijn geplaatst en middels 
scharnieren en/of wervels gemonteerd zie afbeelding 
hieronder.

Maat nemen
‘Op-de-dag’: 
dagmaten + 50 mm = eindmaten doorgeven. 
Scharniermaat 13 mm.

Montage
Montage voorzethor: 
De voorzethor wordt middels scharnieren of wervels 
gemonteerd (los bijgeleverd net als de handgrepen). Zie 
afbeelding hieronder.

Onderhoud
Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met 
opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Raamhor vast VOORZETHOR (VZH)

Meten, monteren en onderhoud
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Wervel:Doorsnede:

Scharnier:Magneet: 

Handgreep: 24
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24
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Advies verkoop prijslijst

Raam
horren - VAST

600 800 1000 1200 1400 1600

euro euro euro euro euro euro

600 86,75 91,50 95,75 99,75 104,00 108,25

800 91,50 95,75 99,75 104,00 108,25 115,00

1000 95,75 99,75 104,00 108,25 115,00 123,50

1200 99,75 104,00 108,25 123,50 137,75 146,50

1400 104,00 115,00 123,50 137,75 146,50 150,75

1600 115,00 128,25 137,75 146,50 150,75

1800 133,50 141,75 150,75 159,25

2000 139,75 148,75 157,00 168,00

2200 144,00 153,00 161,25 172,25

2400 150,75 159,25 170,25 181,25

Voorzethor scharnierend Accessoires voorzethor

Art. nr. Omschrijving

vaste horren euro

starttarief andere RAL kleur 42,75

meerprijs andere RAL kleur per stuk 25,25

meerprijs RAL structuur per stuk 38,50

meerprijs schuine hoek va. montage zijde 88,75

meerprijs middenkader extra 12,25

meerprijs pollengaas 29,50

412-401-7035 horgaas 1200 * 5000 mm grijs 45,75

412-401-9017 horgaas 1200 * 5000 mm zwart 45,75

412-403-7035 horgaas 1600 * 5000 mm grijs 61,00

412-403-9017 horgaas 1600 * 5000 mm zwart 61,00

breedte in mm

ho
og

te
 in

 m
m

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 72.
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Raamhor vast VEERSTIFTHOR (VSH)

SPECIAAL 

VOOR 

HOUTEN 

KOZIJNEN

Ra
am

ho
rr

en
 - 
VA

ST

rondom borstel en veerstift

montage busje

Draairaam
naar binnen

Draairaam
naar buiten

Draaikiepraam Dakraam Schuifraam Lichtkoepel Draaideur Schuifpui Openslaande
tuindeuren

Draairaam
naar binnen

Draairaam
naar buiten

Draaikiepraam Dakraam Schuifraam Lichtkoepel Draaideur Schuifpui Openslaande
tuindeuren

Draairaam
naar binnen

Draairaam
naar buiten

Draaikiepraam Dakraam Schuifraam Lichtkoepel Draaideur Schuifpui Openslaande
tuindeuren

Geschikt voor:
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RAL 9001 RAL 9010 RAL 7016 STR RAL 9006 RAL 9005 STR

Unieke eigenschappen
• gaas opgespannen in frame 
• als veerstifthor ‘in-de-dag’ met borstel rondom
• horkader is eenvoudig uitneembaar: geen druk
 op de raamkruk
• standaard UV-bestendig PPP gaas + pollengaas optioneel
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• UV-bestendige poedercoatlaag
• middenkader pas vanaf 1600 mm nodig
• gaas altijd voor het raam, rolt/vouwt niet op

Opties
• RAL kleuren (meerprijs)
• grijs gaas (zonder meerprijs)
• pollengaas (meerprijs)
• schuine hoek optioneel (meerprijs)

Productspecificatie

Raam
horren - VAST

1. De veerstifthor.

Techniek

Standaard kleuren
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001/9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en alle overig RAL kleuren met zwart. 
De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij optioneel grijs gaas. De borstel is altijd zwart.

* Let op:  dit is geen realistische weergave van de kleuren. 
 Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

kunststof:

aluminium:

Standaard geleverd met zwart gaas.

Tip: Toepassing van de Twistlock bij de Plissefit voorkómt problemen met de gaasdruk en zorgt voor correcte sluiting. Zorg dat u deze dus altijd 
plaatst. Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.
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Plaatsbepaling
De veerstifthor wordt ‘in-de-dag’ geplaatst.

Maat nemen
Dagmaten doorgeven.

Montage
Montage veerstifthor: 
Plaats de veerstifthor in het kozijn, teken de plaats van de 
veerstiftjes af en haal de hor uit het kozijn. Boor met een 7 mm 
houtboor tot 15 mm diep. Zet daarna de busjes in het hout en 
plaats de veerstifthor in het kozijn.

Onderhoud
Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met 
opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Raamhor vast VEERSTIFTHOR (VSH)

Meten, monteren en onderhoud

Beschermd Model
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Advies verkoop prijslijst

Raam
horren - VAST

600 800 1000 1200 1400 1600

euro euro euro euro euro euro

600 119,25 123,50 128,25 132,50 136,50 140,75

800 123,50 128,25 132,50 136,50 140,75 147,75

1000 128,25 132,50 136,50 140,75 147,75 156,00

1200 132,50 136,50 140,75 156,00 170,25 178,50

1400 136,50 147,75 156,00 170,25 178,50 183,25

1600 147,75 160,25 170,25 178,50 183,25

1800 166,00 174,50 183,25 191,75

2000 172,25 181,25 189,75 200,75

2200 176,50 185,50 193,75 204,75

2400 183,25 191,75 202,75 213,25

Veerstifthor

breedte in mm

ho
og

te
 in

 m
m

Accessoires veerstifthor

Art. nr. Omschrijving

vaste horren euro

starttarief andere RAL kleur 42,75

meerprijs andere RAL kleur per stuk 25,25

meerprijs RAL structuur per stuk 38,50

meerprijs schuine hoek va. montage zijde 88,75

meerprijs middenkader extra 12,25

meerprijs pollengaas 29,50

412-401-7035 horgaas 1200 * 5000 mm grijs 45,75

412-401-9017 horgaas 1200 * 5000 mm zwart 45,75

412-403-7035 horgaas 1600 * 5000 mm grijs 61,00

412-403-9017 horgaas 1600 * 5000 mm zwart 61,00

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 72.
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klemming via veerclips

Raamhor vast INKLEMHOR (IKH)

Draairaam
naar binnen

Draairaam
naar buiten

Draaikiepraam Dakraam Schuifraam Lichtkoepel Draaideur Schuifpui Openslaande
tuindeuren

ZONDER 

SCHROEVEN TE 

MONTEREN!

Ra
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middenkader

Geschikt voor:
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Techniek

2. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip 
tussen de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van 
de inklemhor achter de aluminium onderstrip komt te staan. 
Let op: geef bij bestelling géén hout/alu aan.

1. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip 
tegen de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van 
de inklemhor op de aluminium onderstrip komt te staan. 
Let op: geef bij bestelling hout/alu aan.

Unieke eigenschappen
• gaas opgespannen in frame 
• zonder schroeven monteren
• klemt zich vast met veerclips
• ‘in-de-dag’ 
• standaard UV-bestendig PPP gaas
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• UV-bestendige poedercoatlaag
• middenkader pas vanaf 1600 mm nodig
• optioneel met schuine hoek
• gaas altijd voor het raam, rolt/vouwt niet op
• flens tussen draaideel en kozijn: 
 nastellen kozijn kan nodig zijn

Opties
• RAL kleuren (meerprijs)
• grijs gaas (zonder meerprijs)
• pollengaas (meerprijs)
• schuine hoek (meerprijs)

Productspecificatie

Raam
horren - VAST

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9010 worden witte onderdelen gebruikt en alle overige 
RAL kleuren met zwart m.u.v. RAL 9003 en RAL 9016. De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij 
optioneel grijs gaas. 

* Let op:  dit is geen realistische weergave van de kleuren. 
 Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

kunststof:

aluminium:
RAL 9001 RAL 8019RAL 9010 RAL 6009RAL 7016 STR RAL 9006 RAL 9016RAL 9005 STR

Standaard geleverd met zwart gaas.

RAL 5011

Tip: Toepassing van de Twistlock bij de Plissefit voorkómt problemen met de gaasdruk en zorgt voor correcte sluiting. Zorg dat u deze dus altijd 
plaatst. Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.
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Plaatsbepaling
Een middenkader (Ø 10 mm) wordt toegepast vanaf 1600 mm 
hoogte. Een eventueel aanwezige lekdorpel mag maximaal 19 
mm uitsteken. Als het raam te strak afgesteld staat, waardoor 
de greep niet helemaal meer wil sluiten met de inklemhor 
geplaatst, kunt u het raam in veel gevallen nastellen, maar soms 
is het nodig om te kiezen voor een ander type hor voor ‘op-de-
dag’ of een veerstifthor in houten kozijnen.

Maat nemen
Controleer voorgenoemde inbouwmaten.
Altijd de kleinste dagmaten opgeven. Als de flens van de 
inklemhor bovenop de aluminium onderstrip in een houten 
kozijn moet staan: “hout/alu onder” opgeven (zie doorsnede 
hout). De clips zitten standaard op de breedtestijlen, en bij 
“hout/alu onder” of optioneel op de hoogtestijlen. Unilux 
zorgt voor speling. Indien dit niet gewenst is “productiematen” 
opgeven. Let op uitstekende delen op het raam!

Montage
De inklemhor wordt eenvoudig in de raamopening gedrukt. 
Deze kan ook eenvoudig worden uitgenomen.

Onderhoud
Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met 
opzetborstel. 

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Raamhor vast INKLEMHOR (IKH)

Meten, monteren en onderhoud

25

19
30

8,5

33,5

10

Kozijn hout: clips op hoogtestijlen

HOUTEN kozijn
Dagmaten opgeven
vanaf bovenzijde alu
met optie hout/alu
(zie vorige pagina)

KUNSTSTOF kozijn
Dagmaten opgeven

ALUMINIUM kozijn
Dagmaten opgeven

25

19
30

8,5

33,5

10

Kozijn hout: clips op hoogtestijlen

HOUTEN kozijn
Dagmaten opgeven
vanaf bovenzijde alu
met optie hout/alu
(zie vorige pagina)

KUNSTSTOF kozijn
Dagmaten opgeven

ALUMINIUM kozijn
Dagmaten opgeven

25

19
30

8,5

33,5

10

Kozijn hout: clips op hoogtestijlen

HOUTEN kozijn
Dagmaten opgeven
vanaf bovenzijde alu
met optie hout/alu
(zie vorige pagina)

KUNSTSTOF kozijn
Dagmaten opgeven

ALUMINIUM kozijn
Dagmaten opgeven

25

19
30

8,5

33,5

10

Kozijn hout: clips op hoogtestijlen

HOUTEN kozijn
Dagmaten opgeven
vanaf bovenzijde alu
met optie hout/alu
(zie vorige pagina)

KUNSTSTOF kozijn
Dagmaten opgeven

ALUMINIUM kozijn
Dagmaten opgeven

25

19
30

8,5

33,5

10

Kozijn hout: clips op hoogtestijlen

HOUTEN kozijn
Dagmaten opgeven
vanaf bovenzijde alu
met optie hout/alu
(zie vorige pagina)

KUNSTSTOF kozijn
Dagmaten opgeven

ALUMINIUM kozijn
Dagmaten opgeven

Ra
am

ho
rr

en
 - 
VA

ST

25
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8,5

33,5

10

Kozijn hout: clips op hoogtestijlen

HOUTEN kozijn
Dagmaten opgeven
vanaf bovenzijde alu
met optie hout/alu
(zie vorige pagina)

KUNSTSTOF kozijn
Dagmaten opgeven

ALUMINIUM kozijn
Dagmaten opgeven

Doorsnede:

Beschermd Model
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Advies verkoop prijslijst

Raam
horren - VAST

600 800 1000 1200 1400 1600

euro euro euro euro euro euro

600 86,75 91,50 95,75 99,75 104,00 108,25

800 91,50 95,75 99,75 104,00 108,25 115,00

1000 95,75 99,75 104,00 108,25 115,00 123,50

1200 99,75 104,00 108,25 123,50 137,75 146,50

1400 104,00 115,00 123,50 137,75 146,50 150,75

1600 115,00 128,25 137,75 146,50 150,75

1800 133,50 141,75 150,75 159,25

2000 139,75 148,75 157,00 168,00

2200 144,00 153,00 161,25 172,25

2400 150,75 159,25 170,25 181,25

Inklemhor

breedte in mm

ho
og

te
 in

 m
m

Accessoires inklemhor

Art. nr. Omschrijving

vaste horren euro

starttarief andere RAL kleur 42,75

meerprijs andere RAL kleur per stuk 25,25

meerprijs RAL structuur per stuk 38,50

meerprijs schuine hoek va. montage zijde 88,75

meerprijs middenkader extra 12,25

meerprijs pollengaas 29,50

412-401-7035 horgaas 1200 * 5000 mm grijs 45,75

412-401-9017 horgaas 1200 * 5000 mm zwart 45,75

412-403-7035 horgaas 1600 * 5000 mm grijs 61,00

412-403-9017 horgaas 1600 * 5000 mm zwart 61,00

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 72.
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Raamplissé VOORZET UNIT (VZU)

Draairaam
naar binnen

Draairaam
naar buiten

Draaikiepraam Dakraam Schuifraam Lichtkoepel Draaideur Schuifpui Openslaande
tuindeuren

Ra
am
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IS
SÉ

SCHUIFT 

GERUISLOOS!

geleider, treklijst en handgreep

gesloten

Geschikt voor:
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1. Handgreep wordt standaard 
los meegeleverd.

Techniek

2. Door de smalle profielen 
past de raamplissé achter de 
raamdecoratie.

4. Dubbel systeem boven breedte 
1200 mm.3. Eenvoudige bediening.

RAL 9001 RAL 9010 RAL 7016 STR RAL 9006 RAL 9005 STR

Raam
horren - PLISSÉ

Unieke eigenschappen
• geplisseerd gaas dat opvouwt in frame
• montage d.m.v. clips, dus eenvoudig uit te nemen
• schuift geruisloos
• vederlichte bediening
• ‘op-de-dag’ 
• standaard UV-bestendig PPP gaas
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• UV-bestendige poedercoatlaag
• bedieningslijst kan niet horizontaal i.v.m. uitzakken gaas

Opties
• RAL kleuren (meerprijs)
•  grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde 

UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)

Productspecificatie

* Let op:  dit is geen realistische weergave van de kleuren. 
 Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

kunststof:

aluminium:

Standaard kleuren
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en 
alle overige RAL kleuren met zwart.

Standaard geleverd met zwart gaas.

Tip: Toepassing van de Twistlock bij de Plissefit voorkómt problemen met de gaasdruk en zorgt voor correcte sluiting. Zorg dat u deze dus altijd 
plaatst. Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.
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Plaatsbepaling
Het systeem kan van links naar rechts en van rechts naar links 
worden geplaatst.

Maat nemen
‘Op-de-dag’ montage: dagmaathoogte +50 mm en 
dagmaatbreedte +50 mm. Let op bij dakvensters: grotere 
breedte (+77mm). Bij systemen breder dan 1200 mm sluit 
het gaaspakket niet. Deze worden dubbel uitgevoerd. Dat wil 
zeggen 2 in 1 systeem (prijs dubbel systeem). In de treklijsten 
worden magneten gemonteerd.

Montage
Het frame wordt in verstek gezaagd en compleet in elkaar gezet 
geleverd. Haal de beschermfolie van de montageclips. Plak de 
raamplissé tegen het kozijn. Trek het frame weer los; de clips 
blijven op het kozijn plakken. Borg deze met parkers.

Onderhoud
Verwijder vuil door de raamplissé af te spoelen met leiding 
water.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Raamplissé VOORZET UNIT (VZU)

Meten, monteren en onderhoud
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Advies verkoop prijslijst

Raam
horren - PLISSÉ

geleidermaat (breedte) in mm

ka
st

m
aa

t (
ho

og
te

) i
n 

m
m

Voorzet UNIT 

600 800 1000 1200

euro euro euro euro

600 192,75 210,00 226,50 242,75

800 204,75 221,25 237,50 259,00

1000 215,25 231,75 248,00 270,50

1200 226,50 242,75 259,00 281,50

1400 237,50 253,75 270,50 292,50

1600 248,00 265,25 286,75 308,75

1800 259,00 276,25 297,75 319,25

2000 270,50 286,75 308,75 331,50

Dubbel Systeem Voorzet Unit

geleidermaat (breedte) in mm

ka
st

m
aa

t (
ho

og
te

) i
n 

m
m 1400 1600 1800 2000 2200 2400

euro euro euro euro euro euro

600 402,75 419,00 435,25 451,50 468,50 484,75

800 424,25 440,50 456,75 474,25 490,50 517,25

1000 445,75 463,25 479,50 495,75 512,00 539,75

1200 468,50 484,75 501,00 517,25 534,50 561,75

1400 490,50 506,75 522,50 539,75 561,75 583,50

1600 512,00 529,25 545,50 572,25 595,00 617,00

1800 534,50 550,75 567,00 595,00 617,00 638,50

2000 556,00 572,25 588,75 617,00 638,50 661,00

* Vanwege mindere UV-bestendigheid raadt Unilux dit niet aan! 
Levering buiten garantie en zolang de voorraad strekt.

Accessoires voorzet UNIT

Art. nr. Omschrijving

Plissé raamhorren euro

20.6 starttarief andere RAL kleur 42,75

meerprijs andere RAL kleur per stuk 42,75

meerprijs RAL structuur per stuk 62,00

meerprijs grijs gaas* 73,00

413-078-9001 handgreep UNIT (crème wit) 6,00

413-078-9001 handgreep UNIT (zwart) 6,00

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 72.
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Raamplissé INKLEM UNIT (IKU)

Draairaam
naar binnen

Draairaam
naar buiten

Draaikiepraam Dakraam Schuifraam Lichtkoepel Draaideur Schuifpui Openslaande
tuindeuren

Ra
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EENVOUDIGE

BEDIENING!

hoek, treklijst en handgreep

eenvoudige montage

Geschikt voor:
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RAL 9001 RAL 9010 RAL 7016 STR RAL 9006 RAL 9005 STR

Raam
horren - PLISSÉ

Unieke eigenschappen
• geplisseerd gaas dat opvouwt in frame
• zonder schroeven monteren
• klemt zich vast met veerclips
• schuift nagenoeg geruisloos
• vederlichte bediening
• ‘In-de-dag’ 
• standaard UV-bestendig PPP gaas 
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• UV-bestendige poedercoatlaag
• bedieningslijst kan niet horizontaal i.v.m. uitzakken gaas
• flens tussen draaideel en kozijn: nastellen kozijn
 kan nodig zijn

Opties
• RAL kleuren (meerprijs)
•  grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde 

UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)

Productspecificatie

Techniek

Standaard kleuren
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9030/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en alle 
overige RAL kleuren met zwart.

* Let op:  dit is geen realistische weergave van de kleuren. 
 Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

kunststof:

aluminium:

Standaard geleverd met zwart gaas.

2. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip 
tussen de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van 
de inklemhor achter de aluminium onderstrip komt te staan. 
Let op: geef bij bestelling géén hout/alu aan.

1. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip 
tegen de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van 
de inklemhor op de aluminium onderstrip komt te staan. 
Let op: geef bij bestelling hout/alu aan.

Indien niet in gebruik, dan zorgt het opsluiten van het gaas in het cassettesysteem voor een langere levensduur en gebruiksplezier van de hor.
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Plaatsbepaling
Een eventuele lekdorpel mag max. 8 mm uitsteken. Als het 
raam te strak afgesteld staat, waardoor de greep niet helemaal 
meer wil sluiten met de inklemhor geplaatst, kunt u het raam 
in veel gevallen nastellen, maar soms is het nodig om te kiezen 
voor een ander type hor voor ‘op-de-dag’. 

Maat nemen
Altijd de kleinste dagmaten opgeven. Als de flens van de 
inklemhor bovenop de aluminium onderstrip in een houten 
kozijn moet staan: “hout/alu onder” opgeven (zie doorsnede 
hout). De clips zitten standaard op de breedtestijlen, en bij 
“hout/alu onder” of optioneel op de hoogtestijlen. Unilux 
zorgt voor speling. Indien dit niet gewenst is “productiematen” 
opgeven. Bij systemen breder dan 1200 mm sluit het 
gaaspakket niet. Deze worden dubbel uitgevoerd. Dat wil 
zeggen 2 in 1 systeem (prijs dubbel systeem). Sluiting in het 
midden d.m.v. een magneetstrip.

Montage
Het frame wordt compleet in elkaar gezet, in verstek gezaagd 
geleverd.

Onderhoud
Verwijder vuil door de raamplissé af te
spoelen met leiding water.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Raamplissé INKLEM UNIT (IKU)

Meten, monteren en onderhoud
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* Vanwege mindere UV-bestendigheid raadt Unilux dit niet aan! 
Levering buiten garantie en zolang de voorraad strekt.

Accessoires inklem UNIT

Art. nr. Omschrijving

Plissé raamhorren euro

20.6 starttarief andere RAL kleur 42,75

meerprijs andere RAL kleur per stuk 42,75

meerprijs RAL structuur per stuk 62,00

meerprijs grijs gaas* 73,00

413-078-9001 handgreep UNIT (crème wit) 6,00

413-078-9017 handgreep UNIT (zwart) 6,00

Advies verkoop prijslijst

Raam
horren - PLISSÉ

geleidermaat (breedte) in mm

ka
st

m
aa

t (
ho

og
te

) i
n 

m
m

Inklem UNIT 

600 800 1000 1200

euro euro euro euro

600 192,75 210,00 226,50 242,75

800 204,75 221,25 237,50 259,00

1000 215,25 231,75 248,00 270,50

1200 226,50 242,75 259,00 281,50

1400 237,50 253,75 270,50 292,50

1600 248,00 265,25 286,75 308,75

1800 259,00 276,25 297,75 319,25

2000 270,50 286,75 308,75 331,50

Dubbel Systeem Inklem Unit

geleidermaat (breedte) in mm

ka
st

m
aa

t (
ho

og
te

) i
n 

m
m 1400 1600 1800 2000 2200 2400

euro euro euro euro euro euro

600 402,75 419,00 435,25 451,50 468,50 484,75

800 424,25 440,50 456,75 474,25 490,50 517,25

1000 445,75 463,25 479,50 495,75 512,00 539,75

1200 468,50 484,75 501,00 517,25 534,50 561,75

1400 490,50 506,75 522,50 539,75 561,75 583,50

1600 512,00 529,25 545,50 572,25 595,00 617,00

1800 534,50 550,75 567,00 595,00 617,00 638,50

2000 556,00 572,25 588,75 617,00 638,50 661,00

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 72.
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03
HORDEUREN 
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Rolhordeur COMFORT (RHSC)

Draairaam
naar binnen

Draairaam
naar buiten

Draaikiepraam Dakraam Schuifraam Lichtkoepel Draaideur Schuifpui Openslaande
tuindeuren

GAAS 

ROLT OP!

H
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L

magneetsluiting

ondergeleider

Geschikt voor:
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2. Eenvoudige montage door 
nieuwe kapsteun.

1. Een glasvezel-kern met een 
zwarte PVC-coating maken het 
gaas rekvrij, UV-bestendig, sterk 
en brandvertragend.

4. Veerspanning is nastelbaar. 3. Fixeren met schroef in geleider 
achterzijde.

Techniek

RAL 9001 RAL 9010 RAL 7016 STR RAL 9006 RAL 9005 STR

Unieke eigenschappen
• gaas rolt op 
• cassette slechts 42,5 mm
• ‘in-de-dag’ of  ‘op-de-dag’
• standaard met magneetsluiting
• cassette kan zowel links als rechts geplaatst worden
• standaard UV-bestendig PGP gaas voor beter doorzicht
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• UV-bestendige poedercoatlaag 
• oprolveer is nastelbaar
• niet windvast (gaas zit los in geleiders) 
• geen veervertrager; bedieningslijst rolt snel op en stopt
 tegen cassette

Opties
• RAL kleuren (meerprijs)
• grijs gaas (zonder meerprijs)
• hoge borstel (optioneel)

Productspecificatie

H
ordeuren - RO

L

Standaard kleuren
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en 
alle overige RAL kleuren met zwart. De flexibele geleiderinlage is crème of zwart. 

* Let op:  dit is geen realistische weergave van de kleuren. 
 Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

kunststof:

aluminium:

Standaard geleverd met zwart gaas.

Tip: Toepassing van de Twistlock bij de Plissefit voorkómt problemen met de gaasdruk en zorgt voor correcte sluiting. Zorg dat u deze dus altijd 
plaatst. Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.
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Plaatsbepaling
Kastzijde van de rolhordeur aan de scharnierzijde. Het systeem 
kan dus van links naar rechts of van rechts naar links worden 
geplaatst. De treklijst is aan beide zijden bedienbaar.

Maat nemen
‘Op-de-dag’ montage: 
kastmaat (hoogte) = dagmaat + 52 mm.
geleidermaat (breedte)= dagmaat + 60 mm. 

‘In-de-dag’ montage: 
dagmaat -2 mm.

Montage
‘Op-de-dag’: 
steek de geleiders aan de cassette. De schroef achter in de 
geleider borgen en monteer het systeem op het kozijn.

‘In-de-dag’: 
druk de ‘in-de-dag’ blokjes in de geleiders, steek de geleiders 
aan de cassette en monteer het systeem in het kozijn.

Onderhoud
Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een 
vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel. De geleiders 
smeren met uitsluitend siliconenspray.
Geen andere smeermiddelen gebruiken. 

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Rolhordeur COMFORT (RHSC)

Meten, monteren en onderhoud
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Plaatsing:Doorsnede:
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*Optie: borstel 11/15/25 mm

*

In-de-dag Op-de-dag
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Advies verkoop prijslijst

Rolhordeur COMFORT

800 1000 1200 1400 1600 1800

euro euro euro euro euro euro

600 128,25 135,50 146,50 153,00 159,25 168,00

800 146,50 153,00 159,25 168,00 176,50 183,25

1000 159,25 168,00 176,50 183,25 189,75 199,50

1200 176,50 183,25 189,75 199,50 206,00 212,25

1400 189,75 199,50 206,00 212,25 223,25  

1600 206,00 212,25 223,25 229,50   

1800 223,25 229,50 236,25    

2000 236,25 244,75 251,00    

2200 251,00 260,00 267,25    

2400 267,25 276,25 282,50    

2600 282,50 293,50 302,00

(Bij grotere afmetingen 
zijn plisséproducten 

meer solide)

geleidermaat in mm

ka
st

m
aa

t i
n 

m
m

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 72.

Accessoires COMFORT

Art. nr. Omschrijving

rolhorsystemen euro

20.6 starttarief andere RAL kleur 42,75

meerprijs andere RAL kleur per stuk 42,75

meerprijs RAL structuur per stuk 63,00

412-125-0000 signaalstickers (2 stuks) + handleiding 4,75

veer rolhorsysteem 20 mm 10,00

veer rolhorsysteem 25 mm 10,00

410-024-0000 dubbelzijdige foamtape per rol van 10 m 14,25

hoekprofiel 20/10 

RAL 9001/9010/9006/7016STR/9005STR per meter
10,00

hoekprofiel 20/10 overige RAL per meter** 24,25

hoekprofiel 30/20 

RAL 9001/9010/9006/7016STR/9005STR per meter
12,25

hoekprofiel 30/20 overige RAL per meter** 24,25

hoekprofiel 43/15

RAL 9001/9010/9006/7016STR/9005STR per meter
14,25

hoekprofiel 43/15 overige RAL per meter** 24,25

hoekprofiel 50/20 

RAL 9001/9010/7016STR/9006/9005STR per meter
15,75

hoekprofiel 50/20 overige RAL per meter** 24,25

hoekprofiel 70/20

RAL 9001/9010/9006/7016STR/9005STR per meter
17,50

hoekprofiel 70/20 overige RAL per meter** 24,25

412-401-7035 horgaas 1200 * 5000 mm grijs 45,75

412-401-9017 horgaas 1200 * 5000 mm zwart 45,75

412-403-7035 horgaas 1600 * 5000 mm grijs 61,00

412-403-9017 horgaas 1600 * 5000 mm zwart 61,00

** eventueel RAL starttarief
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Plisséhordeur PLISSÉFIT (PF)

Draairaam
naar binnen

Draairaam
naar buiten

Draaikiepraam Dakraam Schuifraam Lichtkoepel Draaideur Schuifpui Openslaande
tuindeuren

FIT, 

PAST 

ALTIJD

o.d.d. boven geleider / cassette

koordspanning nastellen

Geschikt voor:
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4. Aluminium ondergeleider: 
aluminium drager profiel met 
kunststof geleider.

3. Afdekkap ten behoeve van 
bovengeleider.

2. Bij 1450 mm en 1800 mm 
breedte zijn de kapsteunen vanaf 
2016 even breed als het profiel. 

RAL 9001 RAL 9010 RAL 7016 STR RAL 9006 RAL 9005 STR

H
ordeuren - PLISSÉ

Unieke eigenschappen
• gaas vouwt op in een cassette
• ‘in-de-dag’ of  ‘op-de-dag’
• de meest verkochte hordeur van Nederland
• zeer lage ondergeleider
• lichte bediening
• zeer duurzaam
• standaard UV-bestendig PPP gaas 
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• UV-bestendige poedercoatlaag
• unieke twistlock voorkómt uitvouwen van het gaas

Opties
• RAL kleuren (meerprijs)
•  grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde 

UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)
•  standaard ondergeleider/V-strip/A-strip in zwart/grijs
•  aluminium ondergeleider (meerprijs)
• dubbele deurset (meerprijs)
• tussenstop/eindstop (meerprijs)
• hoge borstels 18 en 25 mm

Productspecificatie

1. Slotsluiting = twistlock. Dit 
slot voorkomt dat het gaas de 
cassette open drukt.

Techniek

Standaard kleuren
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9010 worden witte onderdelen gebruikt en alle overige RAL 
kleuren met zwart m.u.v. RAL 9003 en RAL 9016.

* Let op:  dit is geen realistische weergave van de kleuren. 
 Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

kunststof:

aluminium:

Standaard geleverd met zwart gaas.

Tip: Toepassing van de Twistlock bij de Plissefit voorkómt problemen met de gaasdruk en zorgt voor correcte sluiting. Zorg dat u deze dus altijd 
plaatst. Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.
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Plaatsbepaling
De Plisséfit kan zowel ‘in-’ als ‘op-de-dag’ geplaatst worden.

Maat nemen
‘In-de-dag’: Meet de dagmaten
‘Op-de-dag’: 
Dagmaat hoogte (laagste maat vanaf onderzijde 
ondergeleider) + 54mm 
Dagmaat breedte + 80mm
Optioneel is een hoek 20/50 te bestellen voor ‘op-de-dag’ 
montage van de ondergeleider.
  
Montage
De Plisséfit laat zich eenvoudig monteren. 

Onderhoud
Gaas kan worden schoongespoeld met leidingwater, het hele 
systeem is waterbestendig.
Het verdient de aanbeveling indien de Plisséfit niet gebruikt 
wordt, de deur te vergrendelen (zie afbeelding 1 twistlock op 
pagina 51).

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Plisséhordeur PLISSÉFIT (PF)

Meten, monteren en onderhoud
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Plisséfit 1100 mm breed Plisséfit 1450 + 1800 mm breed

In-de-dag

Op-de-dag

In-de-dag

Op-de-dag

Doorsnede:

Gepatenteerd
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Advies verkoop prijslijst
Plisséfit

Accessoires Plisséfit Accessoires Plisséfit

H
ordeuren - PLISSÉ

Art. nr. Omschrijving

Plisséfit euro

meerprijs andere RAL kleur (per deur) 81,50

meerprijs RAL structuur (per deur) 146,50

412-328-9001-L220 dubbele deurset 2200 mm RAL 9001 54,25

412-328-9010-L220 dubbele deurset 2200 mm RAL 9010 54,25

412-328-7016S-L220 dubbele deurset 2200 mm RAL 7016 STR 54,25

412-328-9006-L220 dubbele deurset 2200 mm RAL 9006 54,25

412-328-9005S-L220 dubbele deurset 2200 mm RAL 9005 STR 54,25

dubbele deurset 2200 mm RAL 97,75

dubbele deurset 2200 mm RAL structuur 119,25

412-328-9001-L290 dubbele deurset 2900 mm RAL 9001 65,25

412-328-9010-L290 dubbele deurset 2900 mm RAL 9010 65,25

412-328-7016S-L290 dubbele deurset 2900 mm RAL 7016 STR 65,25

412-328-9006-L290 dubbele deurset 2900 mm RAL 9006 65,25

412-328-9005S-L290 dubbele deurset 2900 mm RAL 9005 STR 65,25

dubbele deurset 2900 mm RAL 108,25

dubbele deurset 2900 mm RAL structuur 130,25

meerprijs grijs gaas 1100-1450* 70,50

meerprijs grijs gaas 1800* 108,25

243-413-7035-L110 standaard-strip 1100 mm grijs 13,75

243-413-7035-L145 standaard-strip 1450 mm grijs 19,50

243-413-7035-L180 standaard-strip 1800 mm grijs 24,75

243-413-7035-L220 standaard-strip 2200 mm grijs 28,00

243-413-7035-L290 standaard-strip 2900 mm grijs 35,25

243-413-9017-L110 standaard-strip 1100 mm zwart 13,75

243-413-9017-L145 standaard-strip 1450 mm zwart 19,50

243-413-9017-L180 standaard-strip 1800 mm zwart 24,75

243-413-9017-L220 standaard-strip 2200 mm zwart 28,00

243-413-9017-L290 standaard-strip 2900 mm zwart 35,25

243-414-7035-L110 V-strip 1100 mm grijs 13,75

243-414-7035-L145 V-strip 1450 mm grijs 19,50

243-414-7035-L180 V-strip 1800 mm grijs 24,75

243-414-7035-L220 V-strip 2200 mm grijs 28,00

243-414-7035-L290 V-strip 2900 mm grijs 35,25

243-414-9017-L110 V-strip 1100 mm zwart 13,75

243-414-9017-L145 V-strip 1450 mm zwart 19,50

243-414-9017-L180 V-strip 1800 mm zwart 24,75

243-414-9017-L220 V-strip 2200 mm zwart 28,00

243-414-9017-L290 V-strip 2900 mm zwart 35,25

Art. nr. Omschrijving

Plisséfit euro

243-415-7035-L110 A-strip 1100 mm grijs 13,75

243-415-7035-L145 A-strip 1450 mm grijs 19,50

243-415-7035-L180 A-strip 1800 mm grijs 24,75

243-415-7035-L220 A-strip 2200 mm grijs 28,00

243-415-7035-L290 A-strip 2900 mm grijs 35,25

243-415-9017-L110 A-strip 1100 mm zwart 13,75

243-415-9017-L145 A-strip 1450 mm zwart 19,50

243-415-9017-L180 A-strip 1800 mm zwart 24,75

243-415-9017-L220 A-strip 2200 mm zwart 28,00

243-415-9017-L290 A-strip 2900 mm zwart 35,25

412-340-7035-L110 Aluminium onderstrip 1100 mm 23,25

412-340-7035-L145 Aluminium onderstrip 1450 mm 33,25

412-340-7035-L180 Aluminium onderstrip 1800 mm 42,00

412-340-7035-L220 Aluminium onderstrip 2200 mm 47,25

412-340-7035-L290 Aluminium onderstrip 2900 mm 60,00

Aluminium onderstrip schuin  1100 mm 23,25

Aluminium onderstrip schuin  1450 mm 33,25

Aluminium onderstrip schuin  1800 mm 42,00

Aluminium onderstrip schuin  2200 mm 47,25

Aluminium onderstrip schuin  2900 mm 60,00

Aluminium onderstrip schuin  3600 mm 73,50

dubbelzijdig foamtape 10 meter per rol 17,50 

hoekprofiel 20/10 

RAL 9001/9010/7016STR/9006/9005STR per meter
10,00

hoekprofiel 20/10 overige RAL per meter** 24,25

hoekprofiel 30/20 

RAL 9001/9010/7016STR/9006/9005STR per meter
12,25

hoekprofiel 30/20 overige RAL per meter** 24,25

hoekprofiel 43/15 

RAL 9001/9010/7016STR/9006/9005STR per meter
14,25

hoekprofiel 43/15 overige RAL per meter** 24,25

hoekprofiel 50/20 

RAL 9001/9010/7016STR/9006/9005STR per meter
15,75

hoekprofiel 50/20 overige RAL per meter** 24,25

hoekprofiel 50/20 RAL structuur per meter 31,00

hoekprofiel 70/20 

RAL 9001/9010/7016STR/9006/9005STR per meter
17,50

hoekprofiel 70/20 overige RAL per meter** 24,25

1100 1450 1800

euro euro euro

2000 314,00 346,50 454,75

2300 335,50 368,25 476,25

2600 374,50 409,00 522,50

2900 417,00 452,75 571,25

breedte in mm

ho
og

te
 in

 m
m

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 72.

** eventueel RAL starttarief* Vanwege mindere UV-bestendigheid raadt Unilux dit niet aan! Leveringen buiten garantie en zolang de voorraad strekt.
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Dubbele Plisséhordeur PLISSÉFIT (PF DUB)

Draairaam
naar binnen

Draairaam
naar buiten

Draaikiepraam Dakraam Schuifraam Lichtkoepel Draaideur Schuifpui Openslaande
tuindeuren

MEEST

VERKOCHTE 

HORDEUR 

VAN NL!
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ondergeleiders

magneetsluiting

Geschikt voor:
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5. Aluminium ondergeleider: 
aluminium drager profiel met 
kunststof geleider.

6. Aluminium ondergeleider: 
vlakke ondergeleider die blind 
te monteren is. De kunststof 
geleider klikt in het aluminium 
profiel.

4. De tussenstop zorgt ervoor 
dat de deur niet verder door 
getrokken kan worden en is 
noodzakelijk bij een dubbele 
Plisséfit.

3. ‘Op-de-dag’ montage.

2. ‘In-de-dag’ montage.

RAL 9001 RAL 9010 RAL 7016 STR RAL 9006 RAL 9005 STR

Unieke eigenschappen
• gaas vouwt op in een cassette
• ‘in-de-dag’ of  ‘op-de-dag’
• de meest verkochte hordeur van Nederland
• zeer lage ondergeleider
• lichte bediening
• zeer duurzaam
• standaard UV-bestendig PPP gaas 
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• UV-bestendige poedercoatlaag
• gekoppeld mogelijk
• unieke twistlock voorkómt uitvouwen van het gaas

Opties
•  RAL kleuren (meerprijs)
•  grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde 

UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)
•  standaard ondergeleider/V-strip/A-strip in zwart/grijs 
•  aluminium ondergeleider (meerprijs)
•  dubbele deurset (meerprijs)
• magneet- of borstelsluiting
• tussenstop/eindstop (meerprijs)
• koppelen van hordeuren
• hoge borstels 18 en 25 mm

Productspecificatie

H
ordeuren - PLISSÉ

Standaard kleuren
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9010 worden witte onderdelen gebruikt en alle overige RAL 
kleuren met zwart m.u.v. RAL 9003 en RAL 9016.

Techniek

1. Slotsluiting; twistlock. Dit 
slot voorkomt dat het gaas de 
cassette open drukt.

* Let op:  dit is geen realistische weergave van de kleuren. 
 Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

kunststof:

aluminium:

Standaard geleverd met zwart gaas.

Tip: Toepassing van de Twistlock bij de Plissefit voorkómt problemen met de gaasdruk en zorgt voor correcte sluiting. Zorg dat u deze dus altijd 
plaatst. Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.
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Plaatsbepaling
De Plisséfit kan zowel ’in’- als ‘op-de-dag’ geplaatst worden.

Maat nemen
‘In-de-dag’: 
Meet de dagmaten.

‘Op-de-dag’: 
Dagmaat hoogte (laagste maat vanaf onderzijde 
ondergeleider) + 54 mm 
Dagmaat breedte + 80 mm
Optioneel is een hoek 20/50 te bestellen voor ‘op-de-dag’ 
montage van de ondergeleider.

Montage
De dubbele Plisséfit laat zich eenvoudig monteren. Een 
uitgebreide montagehandleiding is te vinden op www.unilux.nl.

Onderhoud
Gaas kan worden schoongespoeld met leidingwater, het hele 
systeem is waterbestendig.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Dubbele Plisséhordeur PLISSÉFIT (PF DUB)

Meten, monteren en onderhoud

Dubbele Plisséfit met magneetsluiting
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Doorsnede:
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H
ordeuren - PLISSÉ

Advies verkoop prijslijst

Accessoires Plisséfit Accessoires Plisséfit

Art. nr. Omschrijving

Plisséfit euro

meerprijs andere RAL kleur (per deur) 81,50

meerprijs RAL structuur (per deur) 146,50

412-328-9001-L220 dubbele deurset 2200 mm RAL 9001 54,25

412-328-9010-L220 dubbele deurset 2200 mm RAL 9010 54,25

412-328-7016S-L220 dubbele deurset 2200 mm RAL 7016 STR 54,25

412-328-9006-L220 dubbele deurset 2200 mm RAL 9006 54,25

412-328-9005S-L220 dubbele deurset 2200 mm RAL 9005 STR 54,25

dubbele deurset 2200 mm RAL 97,75

dubbele deurset 2200 mm RAL structuur 119,25

412-328-9001-L290 dubbele deurset 2900 mm RAL 9001 65,25

412-328-9010-L290 dubbele deurset 2900 mm RAL 9010 65,25

412-328-7016S-L290 dubbele deurset 2900 mm RAL 7016 STR 65,25

412-328-9006-L290 dubbele deurset 2900 mm RAL 9006 65,25

412-328-9005S-L290 dubbele deurset 2900 mm RAL 9005 STR 65,25

dubbele deurset 2900 mm RAL 108,25

dubbele deurset 2900 mm RAL structuur 130,25

meerprijs grijs gaas 1100-1450 per deur* 70,50

meerprijs grijs gaas 1800 per deur* 108,25

243-413-7035-L180 standaard-strip 1800 mm grijs 24,75

243-413-7035-L220 standaard-strip 2200 mm grijs 28,00

243-413-7035-L290 standaard-strip 2900 mm grijs 35,25

243-413-9017-L180 standaard-strip 1800 mm zwart 24,75

243-413-9017-L220 standaard-strip 2200 mm zwart 28,00

243-413-9017-L290 standaard-strip 2900 mm zwart 35,25

243-414-7035-L180 V-strip 1800 mm grijs 24,75

243-414-7035-L220 V-strip 2200 mm grijs 28,00

243-414-7035-L290 V-strip 2900 mm grijs 35,25

243-414-9017-L180 V-strip 1800 mm zwart 24,75

243-414-9017-L220 V-strip 2200 mm zwart 28,00

243-414-9017-L290 V-strip 2900 mm zwart 35,25

Art. nr. Omschrijving

Plisséfit euro

243-415-7035-L180 A-strip 1800 mm grijs 24,75

243-415-7035-L220 A-strip 2200 mm grijs 28,00

243-415-7035-L290 A-strip 2900 mm grijs 35,25

243-415-9017-L180 A-strip 1800 mm zwart 24,75

243-415-9017-L220 A-strip 2200 mm zwart 28,00

243-415-9017-L290 A-strip 2900 mm zwart 35,25

412-340-7035-L180 Aluminium onderstrip 1800 mm 42,00

412-340-7035-L220 Aluminium onderstrip 2200 mm 47,25

412-340-7035-L290 Aluminium onderstrip 2900 mm 60,00

Aluminium onderstrip schuin  1800 mm 42,00

Aluminium onderstrip schuin  2200 mm 47,25

Aluminium onderstrip schuin  2900 mm 60,00

Aluminium onderstrip schuin  3600 mm 73,50

dubbelzijdig foamtape 10 meter per rol 17,50 

hoekprofiel 20/10 

RAL 9001/9010/7016STR/9006/9005STR per meter
10,00

hoekprofiel 20/10 overige RAL per meter** 24,25

hoekprofiel 30/20 

RAL 9001/9010/7016STR/9006/9005STR per meter
12,25

hoekprofiel 30/20 overige RAL per meter** 24,25

hoekprofiel 43/15 

RAL 9001/9010/7016STR/9006/9005STR per meter
14,25

hoekprofiel 43/15 overige RAL per meter** 24,25

hoekprofiel 50/20 

RAL 9001/9010/7016STR/9006/9005STR per meter
15,75

hoekprofiel 50/20 overige RAL per meter** 24,25

hoekprofiel 50/20 RAL structuur per meter 31,00

hoekprofiel 70/20 

RAL 9001/9010/7016STR/9006/9005STR per meter
17,50

hoekprofiel 70/20 overige RAL per meter** 24,25

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 72.

** eventueel RAL starttarief* Vanwege mindere UV-bestendigheid raadt Unilux dit niet aan! Leveringen buiten garantie en zolang de voorraad strekt.

Dubbele deurset Plisséfit

2x 1100 2x 1450 2x 1800

euro euro euro

2000 628,00 693,00 909,50

2300 671,00 736,50 952,50

2600 749,00 818,00 1045,00

2900 834,00 905,50 1142,50

breedte in mm

ho
og

te
 in

 m
m

LET OP: Bij een dubbele 
Plisséhordeur dient tevens een 
dubbele deurset berekend te 
worden. Zie tabel voor de prijs 
en de juiste artikelcode.
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Vaste hordeur LUXE (VHD)

Draairaam
naar binnen

Draairaam
naar buiten

Draaikiepraam Dakraam Schuifraam Lichtkoepel Draaideur Schuifpui Openslaande
tuindeuren

Beschermd Model

H
or
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en
 - 
VA

ST

verticale duwplaat / sluitveer

pendel scharnier

Geschikt voor:

Let op: dit is een weergave inclusief kattenluik en duwplaat.

GESCHIKT VOOR 

HUISDIEREN!
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3. De vaste hordeur met een 
schop- en verticale duwplaat. Een 
verticale duwplaat is een ideale 
oplossing in een omgeving 
met kleine kinderen, zeker 
in combinatie met petscreen 
horgaas.

hordeur

23

47

2. Standaard schopplaat.

hordeur

23

47

RAL 9001 RAL 9010 RAL 7016 STR RAL 9006 RAL 9005 STR

Unieke eigenschappen
•  vaste hordeur: gaas opgespannen in 

een scharnierend frame
•  met petscreen gaas de enige hordeur 

die ook huisdieren binnen houdt 
(meerprijs)

• erg stevige constructie
• geschikt voor horeca toepassingen
• RVS handgrepen
• standaard UV-bestendig PPP gaas 
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• UV-bestendige poedercoatlaag
• kan uitgenomen worden
•  standaard met schopplaat
• 300 mm inclusief profielen

Opties
• RAL kleuren (meerprijs)
• grijs gaas (zonder meerprijs)
• zonder schopplaat
•  met een (extra) duwplaat in het 

midden of verticaal, standaard 
150 mm, 250 mm incl. profielen 
(meerprijs)

• pendeldeur (meerprijs)
• sluitpomp (meerprijs)
•  petscreen grijs/zwart (meerprijs) 
 (7x sterker dan normaal gaas)
• kattenluik (meerprijs)
• pollengaas (meerprijs)

Scharnierende hordeur
standaard afgemonteerd: 
• RVS handgrepen
• borstel 8 mm rondom 
•  200 mm schopplaat (300 mm incl. 

profielen)
•  gemoffelde schroefpaumelles (RAL 

9010 en RAL 9001, voor overige 
kleuren RAL 9005 (zwart)

Los meegeleverd:  
• sluitveer
• magneet 6 kg

Productspecificatie

H
ordeuren - VAST

1. Alle vaste deuren worden 
standaard geleverd met RVS 
handgrepen. Alle bevestigingen 
zijn onzichtbaar achter het 
aluminium dekselprofiel 
weggewerkt.

4. De vaste hordeur met een 
schop- en horizontale duwplaat.

Techniek

hordeur

23

47

Standaard kleuren

kunststof en 
scharnieren:

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9010 worden witte onderdelen gebruikt en alle overige RAL 
kleuren met zwart m.u.v. RAL 9003 en RAL 9016. Borstel is altijd zwart.

* Let op:  dit is geen realistische weergave van de kleuren. 
 Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

aluminium:

Standaard geleverd met zwart gaas.

Tip: Toepassing van de Twistlock bij de Plissefit voorkómt problemen met de gaasdruk en zorgt voor correcte sluiting. Zorg dat u deze dus altijd 
plaatst. Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.
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Plaatsbepaling
Bij binnendraaiende deuren buiten: bij buitendraaiende 
deuren binnen.

Maat nemen: scharnierend 
De dagmaat + 20-94 mm. Zorg dat u aan de scharnierzijde 
naast de hordeur nog minimaal 28 mm extra ruimte heeft om 
ervoor te zorgen dat de hordeur haaks open kan. Zorg dat de 
greep (hoogte hart middenkader) van de hordeur minimaal op 
dezelfde hoogte uitkomt als die van de klink van de buitendeur, 
of hoger. Wanneer de klink net boven de greep valt, is het 
mogelijk dat u zich buiten sluit. Meet ook eventueel aanwezige 
verspringingen in het kozijn op, zodat die met een borstel 
kunnen worden afgedicht. De eindmaten (zonder scharnieren), 
hoogte hart middenkader van onderkant af gemeten, opgeven 
in millimeters. De scharnierzijde opgeven gezien vanaf 
montagezijde. In de hoogte is 22 mm bovenruimte nodig om 
de deur uit de scharnieren te tillen. 
 

Maat nemen: pendel hordeur
Strakke dagmaten meten; vul op de bestelformulieren bij 
bijzonderheden ‘Pendel‘ in.

Montage
Zet de hordeur voor de opening op blokjes, zodat deze op de 
juiste hoogte staat. Schroef de scharnieren vast. Zorg dat de 
hordeur nog uit de scharnieren kan worden genomen en dat de 
greephoogte op de klinkhoogte is afgestemd (zie maat nemen).

Onderhoud
Als de hordeur langdurig niet gebruikt wordt (wintermaanden) 
is deze eenvoudig uit de scharnieren te tillen waardoor hij 
opgeborgen kan worden. Verwijder vuil van profielen en gaas 
met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Vaste hordeur LUXE (VHD)

Meten, monteren en onderhoud

In wit, 4 weg: alleen in, gesloten, alleen uit, 
open. Doorgang is b186 x h182 mm.
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Advies verkoop prijslijst

H
ordeuren - VAST

Accessoires vaste hordeur LUXE

Art. nr. Omschrijving

vaste hordeuren euro

20.6 starttarief andere RAL kleur 42,75

meerprijs andere RAL kleur p. deur p.st. 99,75

sluitpomp 33,75

meerprijs pendelscharnier met borstels 60,00

207-007-0001 schopplaat VHD hordeur p. 100 mm extra 17,50

extra profiel met duwplaat horiz./vert. 49,00

borstel 25 mm onder gemonteerd 12,00

207-008-9001 deurveer los crème wit 7,00

207-008-9017 deurveer los zwart 7,00

meerprijs petscreen horgaas 67,25

meerprijs pollengaas 56,75

kattenluik ingebouwd 105,00

meerprijs schuine hoek va. montage zijde 105,00

412-401-7035 horgaas 1200 * 5000 mm grijs 45,75

412-401-9017 horgaas 1200 * 5000 mm zwart 45,75

412-403-7035 horgaas 1600 * 5000 mm grijs 61,00

412-403-9017 horgaas 1600 * 5000 mm zwart 61,00

borstel 25 mm onder gemonteerd 12,25

Vaste hordeur LUXE

1000 1200 1400

euro euro euro

2200 445,25 474,25 526,75

2400 464,25 491,50 545,00

2600 476,25 506,75 559,75

2800 511,50 545,00 575,00

3000 530,25 559,75 590,25

breedte in mm

ho
og

te
 in

 m
m

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 72.
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Schuifhordeur LUXE (SHD)

Draairaam
naar binnen

Draairaam
naar buiten

Draaikiepraam Dakraam Schuifraam Lichtkoepel Draaideur Schuifpui Openslaande
tuindeuren

RVS 

HANDGREEP!
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ST

handgrepen

schuifhordeur luxe

Geschikt voor:

Beschermd Model
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2. ‘In-de-dag’.

RAL 9001 RAL 9010   STR RAL 9006 RAL 9005 STR

Unieke eigenschappen
• gaas opgespannen in een schuivend frame
• met petscreen gaas de enige hordeur die ook huisdieren 
 binnen houdt (meerprijs)
• ‘op-de-dag’ en ‘in-de-dag’
• erg stevige constructie
• RVS handgrepen
• standaard UV-bestendig PPP gaas 
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• UV-bestendige poedercoatlaag
• kan uitgenomen worden

Opties
• RAL kleuren (meerprijs)
• grijs gaas
• pollengaas (meerprijs)
• petscreen zwart/grijs (meerprijs) (7x sterker dan normaal gaas)
• duoschuiver
• kattenluik (meerprijs)
• schopplaat (meerprijs)

Productspecificatie

H
ordeuren - VAST

1. Alle vaste deuren worden 
standaard geleverd met RVS 
handgrepen. Alle bevestigingen 
zijn onzichtbaar achter het 
aluminium dekselprofiel 
weggewerkt. Een Handgreep is 
haaks op het gaas gemonteerd.

3. ‘Op-de-dag’. 4. Duo-schuiver.

Techniek

Standaard kleuren
RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.
NB: Borstel en kunststof onderdelen worden altijd zwart geleverd.

* Let op:  dit is geen realistische weergave van de kleuren. 
 Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

kunststof:

aluminium:

Standaard geleverd met zwart gaas.

Tip: Toepassing van de Twistlock bij de Plissefit voorkómt problemen met de gaasdruk en zorgt voor correcte sluiting. Zorg dat u deze dus altijd 
plaatst. Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.
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Plaatsbepaling
Bij binnendraaiende/-schuivende deuren: buiten. 
Bij buitendraaiende/-schuivende deuren: binnen.

Maat nemen
‘Op-de-dag’ montage: 
de dagmaathoogte + minimaal 67 mm, maximaal + 154 mm, 
dagmaatbreedte minimaal 20 mm, maximaal 94 mm. De 
hoogte hart middenkader die u opgeeft is gemeten vanaf de 
onderzijde van de onderste geleider. De eindmaten (breedte 
van het schuivende deel x hoogte van het schuivende deel + 
geleiders), lengte van de geleiders, hoogte hart middenkader 
van onderkant af gemeten, opgeven in millimeters. De 
greepzijde opgeven gezien vanaf binnen bij binnenmontage of 
gezien vanaf buiten bij buitenmontage.

Montage
Monteer de onderste geleider. Plaats de hordeur met de lage 
schuifnokken in de geleider. Monteer de bovenste geleider. De 
geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere 
smeermiddelen gebruiken.

Onderhoud
Verwijder de borgschroeven uit de bovenste (hoge) glijnokken 
om de schuifhordeur te verwijderen. Verwijder vuil van 
profielen en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met 
opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Schuifhordeur LUXE (SHD)

Meten, monteren en onderhoud
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Standaard schuifhordeur.
Optioneel met schop- of duwplaat (meerprijs.)

Glijrail:

Doorsnede:

38

40,5

77

8 mm
i.d.d

o.d.d. 5 mm

Raamrolhor

26

13

Glijrail

kastmaat

ge
le

id
er

m
aa

t

ka
st

m
aa

t

geleidermaat

In wit, 4weg: alleen in, gesloten, alleen uit, open. 
Doorgang is b186 x h182 mm.
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Advies verkoop prijslijst

H
ordeuren - VAST

Schuifhordeur LUXE

1000 1200 1400 1600 1800 2000

euro euro euro euro euro euro

2200 535,00 565,00 595,00 629,00 658,50 689,50

2400 552,50 585,00 616,00 645,75 675,75 707,25

2600 572,25 603,75 633,25 663,25 694,25 724,00

2800 618,50 648,50 681,50 714,00 744,00 777,75

3000 636,00 665,75 699,50 732,00 765,00 795,50

breedte in mm

ho
og

te
 in

 m
m

Accessoires schuifhordeur LUXE

Art. nr. Omschrijving

Schuifhordeuren euro

20.6 starttarief andere RAL kleur 42,75

meerprijs andere RAL kleur p. deur p.st. 99,75

207-007-0001 schopplaat SHD hordeur p. 100 mm extra 17,50

extra profiel met duwplaat horiz./vert. 49,00

langere lengte schuifrails per meter 21,00

meerprijs petscreen horgaas 67,25

meerprijs pollengaas 56,75

kattenluik ingebouwd 105,00

schopplaat schuifhordeur tot 200*1000 mm 60,00

schopplaat schuifhordeur tot 200*1800 mm 83,50

412-401-7035 horgaas 1200 * 5000 mm grijs 45,75

412-401-9017 horgaas 1200 * 5000 mm zwart 45,75

412-403-7035 horgaas 1600 * 5000 mm grijs 61,00

412-403-9017 horgaas 1600 * 5000 mm zwart 61,00

borstel 25 mm onder gemonteerd 12,25

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 72.
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04
PROMOTIEMATERIAAL
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Promotiemateriaal

Campagne materiaal
Unilux heeft het hele jaar door nieuwe reclamecampagnes waar dealers gebruik van kunnen maken. Bij een campagne 
horen diverse middelen zoals posters, advertenties, online banners, social media banners en folders. Naast dat we deze 
verspreiden zetten we deze ook klaar in de eigen omgeving van de dealers. Zo kunt u zelf op ieder moment onder de 
aandacht zijn met behulp van deze middelen in uw eigen regio.

Grote display
De grote display van 
Unilux is 2100 mm 
hoog en 1050 mm in 
omvang. Het bevat 
handmonsters van ons 
complete assortiment met 
bijbehorende foldertjes. 
Er is ook plaats voor onze 
product catalogus zodat 
u ter plaatse uw klant 
van alle informatie kunt 
voorzien.

Kleine display
De kleine display van 
Unilux is 1550 mm 
hoog en 550 mm breed 
en diep en is al even 
compleet als de grote 
display. Hierbij zijn 
handmonsters en folders 
van producten uit ons 
assortiment inbegrepen.

Aluminium monster koffer
Een aluminium monster 
koffer is makkelijk 
hanteerbaar. Het is 
eenvoudig mee te 
nemen naar klanten 
en bevat folders en 
handmonsters.

Onze partners ondersteunen we graag bij de verkoop van Unilux producten met displaymateriaal 
en monsterproducten voor in de showroom. Daarnaast brengen we diverse ondersteunende 
marketingmaterialen uit, dat zelf gebruikt kan worden. Er zijn gedurende het jaar tevens diverse 
campagnes waar onze partners op mee kunnen liften en ook via de nieuwe media ondersteunen we 
graag met actuele promotiematerialen. Alles is via de dealer login terug te vinden.

Houd de muggen 
mooi buiten
De ramen en deuren kunnen weer lekker open! Helaas 

weten insecten dan ook binnen te komen. Unilux gelooft 

dat insecten buiten goed werk doen, niet binnen. 

Kies daarom voor Unilux horren; al 25 jaar de beste oplossing, 

duurzaam maatwerk, Hollands fabricaat. En met plezier 

door uw vakman ingemeten en geïnstalleerd.

Uw dealer:

Campagnematerialen zoals 
advertentie, flyers en banners

Beachflags Banners

Dealeradvertenties

Kleurenstaal

Divers beeldmateriaal

Divers beeldmateriaal

Displays

Extra ondersteuning

Consumentenfolder
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O
nline

Online
Unilux biedt een nieuwe online portal voor zowel de consument als de dealer. 

Via www.unilux.nl kunnen consumenten informatie en filmpjes vinden over horren, zoeken naar een dealer in hun omgeving 
maar ook horren bestellen. Consumenten kunnen zelf kiezen voor de service via de dealer, of hun zelf gemeten hor afhalen 
bij de dealer in de showroom.

Website / dealer login
Voor het meest actuele inzicht in uw orders, 
service en reparaties. Meer informatie over de 
dealer login zie pagina 11.

Unilux website
Voor alle informatie omtrent de producten van Unilux.

Montage video’s
Op ons eigen Unilux kanaal op You Tube kunt u opmeet- 
en montage video’s vinden.

Social Media 
Volg ons op social media kanalen en deel eigen foto’s met 
ons. Zo versterken we elkaar ook op online vlak.

www.unilux.nl Dealer login

Video’s Social media en online ondersteuning
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SERVICE
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Garantie, service en onderhoud

Retour
Indien u retouren wilt aanmelden, kan dat (enkel) via de dealer 
login of het retourformulier.
Via de dealer login werkt het eenvoudig en snel, wij hebben dan 
direct alle benodigde informatie. 
Wij maken geen prijsopgave vooraf en wij nemen geen contact 
op over lopende reparaties. Prijzen van reparaties buiten garantie 
vindt u achter in onze netto inkoopprijslijst. 
Tip: Toepassing van de Twistlock bij de Plissefit voorkómt problemen 
met de gaasdruk en zorgt voor correcte sluiting. Zorg dat u deze dus 
altijd plaatst. Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een 
cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur 
gesloten is.

Garantie
Op de door ons geleverde horren geven wij bij normaal gebruik 
5 jaar garantie op de constructie en bij normaal gebruik 1 jaar 
garantie op het horgaas en koorden. Unilux repareert alle Unilux 
horren. Van overige merken horren repareren we alleen de oude 
Japanse plisséhordeuren buiten garantie. Alle overige horren 
nemen wij niet in ter reparatie.

Onderhoud
Alle Unilux horren zijn gemaakt van weerbestendige materialen 
en zijn onderhoudsarm. Bekijk de betreffende online 
productpagina voor meer onderhoudstips. Het horgaas kan 
stofvrij gemaakt worden met een vochtige doek of een stofzuiger 
met opzetborstel. Het plisségaas kan afgespoeld worden met 
leidingwater. De geleiders en kettingen kun je uitsluitend smeren 
met siliconenspray: Let op: SUPER+ niet smeren. De Plisséfit is te 
smeren door wat siliconenspray de spuiten in de inloop van de 
kettingen. Geen andere smeermiddelen gebruiken!
Houd geleiders schoon en verwijder zand, haren en al het vuil.

Service
Er zijn diverse service en onderhoudsmogelijkheden die we voor u 
kunnen doen.

Se
rv
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e
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Reparatie

Reparatie

Art. nr. Omschrijving euro

50-101 gaas vervangen 65,50

50-109 veer vervangen  22,50 

Art. nr. Omschrijving euro

50-530 gaas vervangen incl. koorden 108,50

50-532 nastellen 33,00

50-533 profiel vervangen 33,00

50-535 koord vervangen (per koord) 33,00

Art. nr. Omschrijving euro

50-111 gaas vervangen 65,50

50-112 inkorten 87,00

50-113 bedieningslijst vervangen 33,00

50-114 cassette vervangen 33,00

50-115 veer vervangen  22,50 

Services BASIC 

Services Combi Unit

Services COMFORT

Art. nr. Omschrijving euro

50-601 gaas vervangen 44,00

50-602 versmallen 54,50

50-603 verbreden 65,50

50-604 profiel vervangen (per profiel) 33,00

Services Inklemhor / Voorzethor / Veerstifthor

Art. nr. Omschrijving euro

50-501 gaas vervangen incl. koorden 108,50

50-502 koord vervangen (per koord) 33,00

50-503 nastellen 33,00

50-504 profiel vervangen (per profiel) 33,00

50-505 breedte inkorten (enkelsysteem) 65,50

50-506 breedte inkorten dub. systeem 119,50

Services Inklem Unit / Voorzet Unit 

Art. nr. Omschrijving euro

50-450 1100 / 1450 gaas vervangen incl.
koorden

173,50

50-451 1800 gaas vervangen incl. koorden 238,50

50-542 koord vervangen (per koord) 33,00

50-453 glijblok / kapsteun vervangen 54,50

50-454 profiel vervangen (per profiel) 44,00

50-455 schakel vervangen  (per stuk) 2,00

50-456 nastellen 33,00

50-457 inkorten 173,50

50-458 ompakkosten PF Standaard 108,50

50-459 ompakkosten PF Easy 108,50

50-460 ompakkosten 2e PF Standaard 63,00

50-461 ompakkosten 2e PF Easy 94,50

50-462 ketting reparatie 33,00

50-463 ombouwen montage / plaatsing 33,00

Services Plisséfit

Art. nr. Omschrijving euro

50-401 gaas vervangen incl. koorden 181,50

50-402 koord reparatie (per koord) 34,50

50-403 glijblok / kapsteun vervangen (per stuk) 57,00

50-404 profiel vervangen (per profiel) 91,00

50-405 schakel vervangen 2,00

50-406 nastellen 34,50

50-408 kettingcorrectie 34,50

50-409 gaas vervangen XL incl. koorden 250,00

50-414 gaas vervangen incl. koorden 1600 breed 250,00

50-415 starttarief 1600 deur niet van Unilux 57,00

Services Plisséhordeur oud

Art. nr. Omschrijving euro

50-801 gaas vervangen VHD 87,00

50-901 gaas vervangen SHD 87,00

50-802 inkorten 98,00

50-803 breedte inkorten 98,00

50-804 profiel vervangen (per profiel) 98,00

50-805 middenkader verzetten 98,00

50-806 schopplaat vervangen 44,00

50-807 schopplaat verhogen 98,00

50-808 verticale duwplaat vervangen 98,00

50-809 horizontale duwplaat vervangen 98,00

50-810 petscreen vervangen 98,00

50-811 scharnieren vervangen 33,00

50-812 handgreep (RVS) vervangen 22,50

Services Vaste Hordeur Luxe

Art. nr. Omschrijving euro

50-103 gaas vervangen  108,50 

50-104 inkorten  130,50 

50-105 veer vervangen  22,50 

50-106 bedieningslijst vervangen  33,00 

50-107 cassette vervangen  33,00 

50-108 glijblokken vervangen  33,00 

Services SUPER+

Art. nr. Omschrijving euro

50-301 gaas vervangen  65,50 

50-303 glijblokken vervangen (incl. eindstops)  22,50 

50-304 veer vervangen  22,50 

Services RONDO

afhaal kosten per opdracht 21,00

transportkosten retour 21,00

onderzoekskosten 33,00

euro
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Wij werken inmiddels samen 

met meer dan 1500 dealers in 

Nederland. Bedankt dat wij ook 

zaken met u mogen doen.
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Unilux BV
Schouwrooij 18
5281 RE Boxtel
The Netherlands

T: +31 (0) 411 67 79 53 
F: +31 (0) 411 68 42 77 

Vragen en technische ondersteuning: www.dealer.unilux.nl of verkoop@unilux.nl 
Bestellingen: www.dealer.unilux.nl of bestel@unilux.nl
Retouropdrachten: www.dealer.unilux.nl of service@unilux.nl
Administratieve vragen: www.dealer.unilux.nl of administratie@unilux.nl

Voor vragen over uw orders, bestellingen, wijzigingen, retouropdrachten en leveringen 
kunt u altijd terecht op de dealer login via www.dealer.unilux.nl, deze kunnen wij 
telefonisch niet verwerken. U kunt ook per mail contact opnemen met verkoop@unilux.nl.
Van maandag tot en met vrijdag 8.00u - 12.15u en 13.00u – 16.30u zijn wij telefonisch 
bereikbaar voor technische ondersteuning op +31 (0) 411 677 953.

www.unilux.nl

facebook.com/UniluxBV
twitter.com/UniluxBV
youtube.com/UniluxBV
pinterest.com/UniluxBV
Instagram.nl/UniluxBV
linkedin.com

KvK: 56668651
BTW nr.: NL 8522 48 659 B01
IBAN: NL55RABO0170006212
BIC: RABONL2U


