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Brasser Horsystemen: het kwaliteitsmerk van Schadébo, horpionier 
van Nederland en al ruim 50 jaar specialist in insectenwering
Wij zijn er weer klaar voor! Met een nieuwe catalogus (in hardcopy en als interactieve pdf), nieuwe bestelformulieren  
en brochures, durven wij wederom iedere horuitdaging aan. 

Met onze vaste, schuivende, plisserende, scharnierende, oprollende, pollen- én fijnstofwerende systemen,  
hebben wij een oplossing voor vrijwel iedereen die met respect voor de natuur, wil genieten van frisse lucht en goede 
ventilatie. Wat is er nieuw? 

De best verkochte hordeur in ons assortiment, plisséhordeur HOR1000, is nu ook in 3 kleuren standaard verkrijgbaar in 
fijnstructuur: antracietgrijs (RAL7016), gitzwart (RAL9005) en grijs aluminiumkleurig (RAL9007). Daarnaast zijn ombergrijs 
(RAL7022) en leembruin (RAL8003) aan het kleurenpallet toegevoegd. Leverbaar met zwart of grijs* geplisseerd gaas. 

Schadébo is in Nederland exclusief vertegenwoordiger van het Italiaanse topmerk insectenwering Bettio en al hun 
hordeuren- en ramen zijn standaard leverbaar in 4 kleuren waaronder RAL7016 en RAL9005 in mat lak. Dit betreft de 
plisséhordeuren HOR1100 PICOPLIS® en HOR1200 PICOPLIS® maxi, de HOR6000 rolhor (ook zilver geanodiseerd!), 
rolhor HOR6100 PICOSCENICA® en HOR6200 rolhor REVOLUX. De systemen HOR1100, HOR1200 en HOR6100 zijn 
geschikt voor zowel ramen als deuren. 

Inzethorren en voorzethorren zijn nu ook leverbaar met crème- of zandkleurig gaas**. Deze kleuren passen vaak veel 
beter in een interieur dan grijs of zwart en verhogen daarnaast de privacy want: hoe lichter het gaas, hoe meer licht er 
wordt weerkaatst en hoe minder goed er van buitenaf naar binnen kan worden gekeken. Vooral fijn voor slaapkamers  
(zie praktijksituatie op pagina 33). Deze opties zijn toegevoegd aan de nieuwe bestelformulieren. Omgekeerd geldt:  
hoe donkerder het gaas, hoe meer licht er wordt geabsorbeerd en hoe beter de doorkijkbaarheid, zoals bijvoorbeeld  
bij het zwarte Panoramagaas het geval is. 

De scharnierende en schuifhordeuren HOR7000 zijn verdeeld in 3 prijsgroepen met 3 leveropties (zonder schopplaat,  
met schopplaat-XL en met schopplaat op maat en extra tussenbar). Ook zijn de opties “mat” en “fijnstructuur” aan het 
bestelformulier toegevoegd (prijsgroep 3).

Voor eigentijdse horsystemen met bedieningsgemak, die onderhoudsvriendelijk zijn en indien nodig kindveilig geleverd 
kunnen worden moet u gewoon Brasser Horsystemen hebben. Van Schadébo. 

Catalogi, brochures, montagehandleidingen, bestelformulieren, etc. vindt u op www.schadebo.nl onder het kopje 
“DOWNLOADS” en “dealerinformatie". Gebruik altijd de nieuwste versie zodat u van alle opties en mogelijkheden kennis 
kunt nemen. 

Met een inlogcode voor onze webshop ziet u direct uw eigen inkoopprijs. Vraag ‘m aan bij onze verkoop,  
via het contactformulier van de website of mail naar sales@schadebo.nl. 

Wij wensen u wederom een fantastisch horjaar toe. 

Team Schadébo

*    grijs geplisseerd gaas tot een hoogte van 260cm (zonder meerprijs).
** crème- en zandkleurig gaas leverbaar voor horren tot 90cm breed (zonder meerprijs).
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raamtype type insectenwering bediening of vast systeem

houten of kunststof 
draai-kiepraam of een 
raam dat naar binnen 
draait. 

HOR1100 plisséhor PICOPLIS® 
HOR1200 plisséhor PICOPLIS® maxi 
HOR2000 inzethor
HOR2100 universele inzethor
HOR6000 rolhorraam van Bettio® 
HOR6100 rolhor PICOSCENICA® 
HOR6200 rolhorraam Revolux® van Bettio® 

van links naar rechts of van rechts naar links 
van links naar rechts of van rechts naar links 
vaste hor, wel uitneembaar 
vaste hor, wel uitneembaar 
van boven naar beneden 
van links naar rechts of van rechts naar links 
van boven naar beneden

aluminium draai-
kiepraam of een raam 
dat naar binnen draait. 

HOR2000 inzethor AluClick® 
HOR2100 inzethor 
HOR6200 rolhorraam Revolux® van Bettio®

vaste hor, wel uitneembaar 
vaste hor, wel uitneembaar 
van boven naar beneden

naar buiten draaiend 
raam

HOR1100 plisséhor PICOPLIS® 
HOR1200 plisséhor PICOPLIS® maxi 
HOR3000 voorzethor 
HOR6000 rolhorraam van Bettio® 
HOR6100 rolhor PICOSCENICA®
HOR6200 rohorraam Revolux® van Bettio®

van links naar rechts of van rechts naar links 
van links naar rechts of van rechts naar links 
vaste hor of scharnierend, uitneembaar 
van boven naar beneden
van links naar rechts of van rechts naar links
van boven naar beneden

dakraam of 
Veluxvenster

HOR6000 rolhorraam van Bettio® 
HOR6200 rolhorraam Revolux® van Bettio®

van boven naar beneden
van boven naar beneden

deurtype type insectenwering bediening

enkele deur 
dubbele deur  
schuifpui

HOR1000 de originele plisséhordeur
HOR1100 plisséhor PICOPLIS® 
HOR1200 plisséhor PICOPILIS® 
HOR6100 rolhor PICOSCENICA®
HOR7000 scharnierende hordeur 
HOR7000 schuifhordeur

van links naar rechts of van rechts naar links 
van links naar rechts of van rechts naar links 
van links naar rechts of van rechts naar links 
van links naar rechts of van rechts naar links 
links of rechts scharnierend 
van links naar rechts of van rechts naar links

Heerlijk, het is weer zomer. Lekker genieten van lange, zwoele avonden op het terras of balkon. 
Met het mooie weer worden muggen, vliegen, spinnen en andere insecten nóg actiever dan tijdens 
de rest van het jaar, en die hebben we liever niet in huis.  
Brasser Horsystemen heeft praktische én fraaie oplossingen voor nagenoeg elk type raam of 
deur. Onze raam- en deurhorren worden voor u op maat gemaakt en bieden daarom altijd de beste 
bescherming tegen insecten. U geniet van een heerlijk geventileerd huis of frisse werkplek zonder 
u te hoeven bekommeren om lastige zoemers of kruipers.  
 
In onderstaand overzicht vindt u het systeem dat voor uw huis geschikt is. Hebt u vragen of is er 
iets niet duidelijk? Bel op 073-6.24.24.24 of mail ons op sales@schadebo.nl want samen komen 
we er zeker uit. Wij zijn vanaf 7 uur 's ochtends bereikbaar. 

altijd de juiste hor...

HORPIONIER VAN NEDERLAND
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altijd de juiste kleur...
kleurentabel m

et daarin alle leverbare typen horren in de beschikbare uitvoeringen

typenum
m

er ►
HOR1000

HOR1100
HOR1200

HOR2000*
HOR2100

HOR3000
HOR3100

HOR6000
HOR6100

HOR6200
HOR7000

                 type hor ►
 

 uitvoering ▼
      

plisséhor 
deur

plisséhor 
deur/raam

plisséhor 
deur/raam

inzethor 
raam

inzethor 
raam

voorzethor 
raam

schuifhor 
raam

rolhor 
raam

rolhor 
raam

/deur
rolhor 
raam

scharnierend  
schuivend 
hordeur

RAL1013
*

RAL1015
*

RAL3005
*

RAL5004
*

RAL5011
*

*
*

RAL6009
*

*
*

*

RAL6064
*

*

RAL7016
*

*
*

*

RAL7016FS 
*

*

RAL7016 m
at

*
*

*
*

*
*

RAL7022
*

RAL8003
*

*

RAL8014
*

RAL8019
*

RAL8022
*

RAL9001
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

RAL9005
*

RAL9005FS 
*

*

RAL9005 m
at

*
*

*
*

*
*

RAL9006
*

*

RAL9007FS 
*

*

RAL9010
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

RAL9016
*

*
*

EV1
*

*
*

*
*

*

RALx
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

* niet alle typen inzethor zijn in alle kleuren beschikbaar

HORPIONIER VAN NEDERLAND
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HOR1000 plisséhordeur

Kenmerken

•  Origineel Japans design, ontworpen voor plaatsing in de dag maar met speciale profielen ook heel makkelijk  
op het kozijn te monteren.

•  De plisséhordeur werkt met een schakelketting en is daardoor erg makkelijk te bedienen voor zowel (heel) jong als oud. 
Weersbestendig aluminium en kunststof maken de deur vrijwel onderhoudsvrij.

•  Verkrijgbaar is 5 standaard breedtes: 96cm, 110cm, 130cm, 160cm en 190cm tot een maximale hoogte van 300cm 
(m.u.v. de 190cm, die leverbaar is tot een hoogte van 270cm).

•  Leverbaar in 12 standaard kleuren plus zilver geanodiseerd en in elke gewenste ralkleur (m.u.v. RAL6064).  
Zie de kleurentabel. 

• Geplisseerd gaas in zwart of grijs waarbij grijs gaas leverbaar is tot een hoogte van 260cm. 
•  De deur wordt standaard geleverd met een brede, zelfklevende onderrail van slechts 5mm dik en 34mm breed,  

maar een schuine onderrail in kunststof (zelfklevend) of aluminium zijn ook te leverbaar. Dubbele deuren worden  
met een gratis lange bovenbak en onderrail geleverd. Eventueel op maat gezaagd.

• Voor verdere opties: zie het bestelformulier op onze website onder “DOWNLOADS”.

Techniek

Inmeten

Zowel in de breedte als in de hoogte op 3 plaatsen de strakke dagmaat meten. De kleinste maat is de bestelmaat. 

Montage

1. De boven- en onderrail op maat zagen en monteren. 
2. De bevestigingsclips in het kozijn monteren.
3. Vervolgens kan de plisséhordeur in de geleiders worden geplaatst en vastgezet worden.

Op-de-dag montage is alleen mogelijk d.m.v. hulpprofielen en klemmen die los bestelbaar zijn.

1 Tegen meerprijs, levertijd op aanvraag. RAL6064 niet leverbaar.

RAL6009 dennengroen
RAL7016 antracietgrijs
RAL7016FS antracietgrijs fijnstructuur
RAL7022 ombergrijs
RAL8003 leembruin
RAL8014 sepiabruin
RAL9001 crèmewit

RAL9005FS gitzwart fijnstructuur
RAL9006 blank aluminiumkleurig
RAL9007FS grijs aluminiumkleurig fijnstructuur 
RAL9010 zuiver wit
RAL9016 verkeerswit
EV1 zilver geanodiseerd
RALx volgens opgave1

Kleuren
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HOR1000 plisséhordeur - maatwerk • breedte 960mm

Hoogte (mm)

RAL6009 
dennengroen

RAL7016
antracietgrijs

RAL7016FS  
antraciet fijnstructuur

RAL7022
ombergrijs

RAL8003 
leembruin

zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas

1791-1820 i07767 i07807 i05095 i06031 i09589 i10301 i09767 i10422 i09945 i10543

1821-1850 i07768 i07808 i05096 i06032 i09590 i10302 i09768 i10423 i09946 i10544

1851-1880 i07769 i07809 i05097 i06033 i09591 i10303 i09769 i10424 i09947 i10545

1881-1910 i07770 i07810 i05098 i06034 i09592 i10304 i09770 i10425 i09948 i10546

1911-1940 i07771 i07811 i05099 i06035 i09593 i10305 i09771 i10426 i09949 i10547

1941-1970 i07772 i07812 i05100 i06036 i09594 i10306 i09772 i10427 i09950 i10548

1971-2000 i07773 i07813 i05101 i06037 i09595 i10307 i09773 i10428 i09951 i10549

2001-2030 i07774 i07814 i05102 i06038 i09596 i10308 i09774 i10429 i09952 i10550

2031-2060 i07775 i07815 i05103 i06039 i09597 i10309 i09775 i10430 i09953 i10551

2061-2090 i07776 i07816 i05104 i06040 i09598 i10310 i09776 i10431 i09954 i10552

2091-2120 i07777 i07817 i05105 i06041 i09599 i10311 i09777 i10432 i09955 i10553

2121-2150 i07778 i07818 i05106 i06042 i09600 i10312 i09778 i10433 i09956 i10554

2151-2180 i07779 i07819 i05107 i06043 i09601 i10313 i09779 i10434 i09957 i10555

2181-2210 i07780 i07820 i05108 i06044 i09602 i10314 i09780 i10435 i09958 i10556

2211-2240 i07781 i07821 i05109 i06045 i09603 i10315 i09781 i10436 i09959 i10557

2241-2270 i07782 i07822 i05110 i06046 i09604 i10316 i09782 i10437 i09960 i10558

2271-2300 i07783 i07823 i05111 i06047 i09605 i10317 i09783 i10438 i09961 i10559

2301-2330 i07784 i07824 i05112 i06048 i09606 i10318 i09784 i10439 i09962 i10560

2331-2360 i07785 i07825 i05113 i06049 i09607 i10319 i09785 i10440 i09963 i10561

2361-2390 i07786 i07826 i05114 i06050 i09608 i10320 i09786 i10441 i09964 i10562

2391-2420 i07787 i07827 i05115 i06051 i09609 i10321 i09787 i10442 i09965 i10563

2421-2450 i07788 i07828 i05116 i06052 i09610 i10322 i09788 i10443 i09966 i10564

2451-2480 i07789 i07829 i05117 i06053 i09611 i10323 i09789 i10444 i09967 i10565

2481-2510 i07790 i07830 i05118 i06054 i09612 i10324 i09790 i10445 i09968 i10566

2511-2540 i07791 i07831 i05119 i06055 i09613 i10325 i09791 i10446 i09969 i10567

2541-2570 i07792 i07832 i05120 i06056 i09614 i10326 i09792 i10447 i09970 i10568

2571-2600 i07793 i07833 i05121 i06057 i09615 i10327 i09793 i10448 i09971 i10569

2601-2630 i07794 i05122 i09616 i09794 i09972

2631-2660 i07795 i05123 i09617 i09795 i09973

2661-2690 i07796 i05124 i09618 i09796 i09974

2691-2720 i07797 i05125 i09619 i09797 i09975

2721-2750 i07798 i06854 i09620 i09798 i09976

2751-2780 i07799 i06855 i09621 i09799 i09977

2781-2810 i07800 i06856 i09622 i09800 i09978

2811-2840 i07801 i06857 i09623 i09801 i09979

2841-2870 i07802 i06858 i09624 i09802 i09980

2871-2900 i07803 i06859 i09625 i09803 i09981

2901-2930 i07804 i06860 i09626 i09804 i09982

2931-2960 i07805 i06861 i09627 i09805 i09983

2961-3000 i07806 i06862 i09628 i09806 i09984
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Hoogte (mm)

RAL8014 
sepiabruin

RAL9001 
crèmewit

RAL9005FS  
gitzwart fijnstructuur

RAL9006  
blank alu-kleurig

RAL9007FS  
grijs alu-kleurig fijnstructuur

zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas

1791 - 1820 i05251 i06187 i04939 i05875 i08575 i08753 i07432 i07472 i10123 i10664

1821 - 1850 i05252 i06188 i04940 i05876 i08576 i08754 i07433 i07473 i10124 i10665

1851 - 1880 i05253 i06189 i04941 i05877 i08577 i08755 i07434 i07474 i10125 i10666

1881 - 1910 i05254 i06190 i04942 i05878 i08578 i08756 i07435 i07475 i10126 i10667

1911 - 1940 i05255 i06191 i04943 i05879 i08579 i08757 i07436 i07476 i10127 i10668

1941 - 1970 i05256 i06192 i04944 i05880 i08580 i08758 i07437 i07477 i10128 i10669

1971 - 2000 i05257 i06193 i04945 i05881 i08581 i08759 i07438 i07478 i10129 i10670

2001 - 2030 i05258 i06194 i04946 i05882 i08582 i08760 i07439 i07479 i10130 i10671

2031 - 2060 i05259 i06195 i04947 i05883 i08583 i08761 i07440 i07480 i10131 i10672

2061 - 2090 i05260 i06196 i04948 i05884 i08584 i08762 i07441 i07481 i10132 i10673

2091 - 2120 i05261 i06197 i04949 i05885 i08585 i08763 i07442 i07482 i10133 i10674

2121 - 2150 i05262 i06198 i04950 i05886 i08586 i08764 i07443 i07483 i10134 i10675

2151 - 2180 i05263 i06199 i04951 i05887 i08587 i08765 i07444 i07484 i10135 i10676

2181 - 2210 i05264 i06200 i04952 i05888 i08588 i08766 i07445 i07485 i10136 i10677

2211 - 2240 i05265 i06201 i04953 i05889 i08589 i08767 i07446 i07486 i10137 i10678

2241 - 2270 i05266 i06202 i04954 i05890 i08590 i08768 i07447 i07487 i10138 i10679

2271 - 2300 i05267 i06203 i04955 i05891 i08591 i08769 i07448 i07488 i10139 i10680

2301 - 2330 i05268 i06204 i04956 i05892 i08592 i08770 i07449 i07489 i10140 i10681

2331 - 2360 i05269 i06205 i04957 i05893 i08593 i08771 i07450 i07490 i10141 i10682

2361 - 2390 i05270 i06206 i04958 i05894 i08594 i08772 i07451 i07491 i10142 i10683

2391 - 2420 i05271 i06207 i04959 i05895 i08595 i08773 i07452 i07492 i10143 i10684

2421 - 2450 i05272 i06208 i04960 i05896 i08596 i08774 i07453 i07493 i10144 i10685

2451 - 2480 i05273 i06209 i04961 i05897 i08597 i08775 i07454 i07494 i10145 i10686

2481 - 2510 i05274 i06210 i04962 i05898 i08598 i08776 i07455 i07495 i10146 i10687

2511 - 2540 i05275 i06211 i04963 i05899 i08599 i08777 i07456 i07496 i10147 i10688

2541 - 2570 i05276 i06212 i04964 i05900 i08600 i08778 i07457 i07497 i10148 i10689

2571 - 2600 i05277 i06213 i04965 i05901 i08601 i08779 i07458 i07498 i10149 i10690

2601 - 2630 i05278 i04966 i08602 i07459 i10150

2631 - 2660 i05279 i04967 i08603 i07460 i10151

2661 - 2690 i05280 i04968 i08604 i07461 i10152

2691 - 2720 i05281 i04969 i08605 i07462 i10153

2721 - 2750 i06899 i06809 i08606 i07463 i10154

2751 - 2780 i06900 i06810 i08607 i07464 i10155

2781 - 2810 i06901 i06811 i08608 i07465 i10156

2811 - 2840 i06902 i06812 i08609 i07466 i10157

2841 - 2870 i06903 i06813 i08610 i07467 i10158

2871 - 2900 i06904 i06814 i08611 i07468 i10159

2901 - 2930 i06905 i06815 i08612 i07469 i10160

2931 - 2960 i06906 i06816 i08613 i07470 i10161

2961 - 3000 i06907 i06817 i08614 i07471 i10162

HOR1000 plisséhordeur - maatwerk • breedte 960mm
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HOR1000 plisséhordeur - maatwerk • breedte 960mm

Hoogte (mm)

RAL9010 
zuiver wit

RAL9016
verkeerswit

EV1 
zilver geanodiseerd

RALx 
volgens opgave

zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas

1791-1820 i04783 i05719 i07097 i07137 i05407 i06343 i05563 i06499

1821-1850 i04784 i05720 i07098 i07138 i05408 i06344 i05564 i06500

1851-1880 i04785 i05721 i07099 i07139 i05409 i06345 i05565 i06501

1881-1910 i04786 i05722 i07100 i07140 i05410 i06346 i05566 i06502

1911-1940 i04787 i05723 i07101 i07141 i05411 i06347 i05567 i06503

1941-1970 i04788 i05724 i07102 i07142 i05412 i06348 i05568 i06504

1971-2000 i04789 i05725 i07103 i07143 i05413 i06349 i05569 i06505

2001-2030 i04790 i05726 i07104 i07144 i05414 i06350 i05570 i06506

2031-2060 i04791 i05727 i07105 i07145 i05415 i06351 i05571 i06507

2061-2090 i04792 i05728 i07106 i07146 i05416 i06352 i05572 i06508

2091-2120 i04793 i05729 i07107 i07147 i05417 i06353 i05573 i06509

2121-2150 i04794 i05730 i07108 i07148 i05418 i06354 i05574 i06510

2151-2180 i04795 i05731 i07109 i07149 i05419 i06355 i05575 i06511

2181-2210 i04796 i05732 i07110 i07150 i05420 i06356 i05576 i06512

2211-2240 i04797 i05733 i07111 i07151 i05421 i06357 i05577 i06513

2241-2270 i04798 i05734 i07112 i07152 i05422 i06358 i05578 i06514

2271-2300 i04799 i05735 i07113 i07153 i05423 i06359 i05579 i06515

2301-2330 i04800 i05736 i07114 i07154 i05424 i06360 i05580 i06516

2331-2360 i04801 i05737 i07115 i07155 i05425 i06361 i05581 i06517

2361-2390 i04802 i05738 i07116 i07156 i05426 i06362 i05582 i06518

2391-2420 i04803 i05739 i07117 i07157 i05427 i06363 i05583 i06519

2421-2450 i04804 i05740 i07118 i07158 i05428 i06364 i05584 i06520

2451-2480 i04805 i05741 i07119 i07159 i05429 i06365 i05585 i06521

2481-2510 i04806 i05742 i07120 i07160 i05430 i06366 i05586 i06522

2511-2540 i04807 i05743 i07121 i07161 i05431 i06367 i05587 i06523

2541-2570 i04808 i05744 i07122 i07162 i05432 i06368 i05588 i06524

2571-2600 i04809 i05745 i07123 i07163 i05433 i06369 i05589 i06525

2601-2630 i04810 i07124 i05434 i05590

2631-2660 i04811 i07125 i05435 i05591

2661-2690 i04812 i07126 i05436 i05592

2691-2720 i04813 i07127 i05437 i05593

2721-2750 i06764 i07128 i06944 i06989

2751-2780 i06765 i07129 i06945 i06990

2781-2810 i06766 i07130 i06946 i06991

2811-2840 i06767 i07131 i06947 i06992

2841-2870 i06768 i07132 i06948 i06993

2871-2900 i06769 i07133 i06949 i06994

2901-2930 i06770 i07134 i06950 i06995

2931-2960 i06771 i07135 i06951 i06996

2961-3000 i06772 i07136 i06952 i06997
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HOR1000 plisséhordeur - maatwerk • breedte 1100mm

*Deze hoogtematen zijn leverbaar tot een breedte van maximaal 1085mm breed (i.p.v. 1100mm).

Hoogte (mm)

RAL6009 
dennengroen

RAL7016 
antracietgrijs

RAL7016FS  
antraciet fijnstructuur

RAL7022 
ombergrijs

RAL8003 
leembruin

zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas

2181-2210 i07847* i07887* i05139* i06075* i09629* i10328* i09807* i10449* i09985* i10570*

2211-2240 i07848* i07888* i05140* i06076* i09630* i10329* i09808* i10450* i09986* i10571*

2241-2270 i07849 i07889 i05141 i06077 i09631 i10330 i09809 i10451 i09987 i10572

2271-2300 i07850 i07890 i05142 i06078 i09632 i10331 i09810 i10452 i09988 i10573

2301-2330 i07851 i07891 i05143 i06079 i09633 i10332 i09811 i10453 i09989 i10574

2331-2360 i07852 i07892 i05144 i06080 i09634 i10333 i09812 i10454 i09990 i10575

2361-2390 i07853 i07893 i05145 i06081 i09635 i10334 i09813 i10455 i09991 i10576

2391-2420 i07854 i07894 i05146 i06082 i09636 i10335 i09814 i10456 i09992 i10577

2421-2450 i07855 i07895 i05147 i06083 i09637 i10336 i09815 i10457 i09993 i10578

2451-2480 i07856 i07896 i05148 i06084 i09638 i10337 i09816 i10458 i09994 i10579

2481-2510 i07857 i07897 i05149 i06085 i09639 i10338 i09817 i10459 i09995 i10580

2511-2540 i07858 i07898 i05150 i06086 i09640 i10339 i09818 i10460 i09996 i10581

2541-2570 i07859 i07899 i05151 i06087 i09641 i10340 i09819 i10461 i09997 i10582

2571-2600 i07860 i07900 i05152 i06088 i09642 i10341 i09820 i10462 i09998 i10583

2601-2630 i07861 i05153 i09643 i09821 i09999

2631-2660 i07862 i05154 i09644 i09822 i10000

2661-2690 i07863 i05155 i09645 i09823 i10001

2691-2720 i07864 i05156 i09646 i09824 i10002

2721-2750 i07865 i06863 i09647 i09825 i10003

2751-2780 i07866 i06864 i09648 i09826 i10004

2781-2810 i07867 i06865 i09649 i09827 i10005

2811-2840 i07868 i06866 i09650 i09828 i10006

2841-2870 i07869 i06867 i09651 i09829 i10007

2871-2900 i07870 i06868 i09652 i09830 i10008

2901-2930 i07871 i06869 i09653 i09831 i10009

2931-2960 i07872 i06870 i09654 i09832 i10010

2961-3000 i07873 i06871 i09655 i09833 i10011
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HOR1000 plisséhordeur - maatwerk • breedte 1100mm

*Deze hoogtematen zijn leverbaar tot een breedte van maximaal 1085mm breed (i.p.v. 1100mm).

Hoogte (mm)

RAL8014 
sepiabruin

RAL9001 
crèmewit

RAL9005FS  
gitzwart fijnstructuur

RAL9006  
blank alu-kleurig

RAL9007FS  
grijs alu-kleurig fijnstructuur

zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas

2181-2210 i05295* i06231* i04983* i05919* i08615* i08780* i07512* i07552* i10163* i10691*

2211-2240 i05296* i06232* i04984* i05920* i08616* i08781* i07513* i07553* i10164* i10692*

2241-2270 i05297 i06233 i04985 i05921 i08617 i08782 i07514 i07554 i10165 i10693

2271-2300 i05298 i06234 i04986 i05922 i08618 i08783 i07515 i07555 i10166 i10694

2301-2330 i05299 i06235 i04987 i05923 i08619 i08784 i07516 i07556 i10167 i10695

2331-2360 i05300 i06236 i04988 i05924 i08620 i08785 i07517 i07557 i10168 i10696

2361-2390 i05301 i06237 i04989 i05925 i08621 i08786 i07518 i07558 i10169 i10697

2391-2420 i05302 i06238 i04990 i05926 i08622 i08787 i07519 i07559 i10170 i10698

2421-2450 i05303 i06239 i04991 i05927 i08623 i08788 i07520 i07560 i10171 i10699

2451-2480 i05304 i06240 i04992 i05928 i08624 i08789 i07521 i07561 i10172 i10700

2481-2510 i05305 i06241 i04993 i05929 i08625 i08790 i07522 i07562 i10173 i10701

2511-2540 i05306 i06242 i04994 i05930 i08626 i08791 i07523 i07563 i10174 i10702

2541-2570 i05307 i06243 i04995 i05931 i08627 i08792 i07524 i07564 i10175 i10703

2571-2600 i05308 i06244 i04996 i05932 i08628 i08793 i07525 i07565 i10176 i10704

2601-2630 i05309 i04997 i08629 i07526 i10177

2631-2660 i05310 i04998 i08630 i07527 i10178

2661-2690 i05311 i04999 i08631 i07528 i10179

2691-2720 i05312 i05000 i08632 i07529 i10180

2721-2750 i06908 i06818 i08633 i07530 i10181

2751-2780 i06909 i06819 i08634 i07531 i10182

2781-2810 i06910 i06820 i08635 i07532 i10183

2811-2840 i06911 i06821 i08636 i07533 i10184

2841-2870 i06912 i06822 i08637 i07534 i10185

2871-2900 i06913 i06823 i08638 i07535 i10186

2901-2930 i06914 i06824 i08639 i07536 i10187

2931-2960 i06915 i06825 i08640 i07537 i10188

2961-3000 i06916 i06826 i08641 i07538 i10189
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*Deze hoogtematen zijn leverbaar tot een breedte van maximaal 1085mm breed (i.p.v. 1100mm).

Hoogte (mm)

RAL9010 
zuiver wit

RAL9016 
verkeerswit

EV1 
zilver geanodiseerd

RALx
volgens opgave

zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas

2181-2210 i04827* i05763* i07177* i07217* i05451* i06387* i05607* i06543*

2211-2240 i04828* i05764* i07178* i07218* i05452* i06388* i05608* i06544*

2241-2270 i04829 i05765 i07179 i07219 i05453 i06389 i05609 i06545

2271-2300 i04830 i05766 i07180 i07220 i05454 i06390 i05610 i06546

2301-2330 i04831 i05767 i07181 i07221 i05455 i06391 i05611 i06547

2331-2360 i04832 i05768 i07182 i07222 i05456 i06392 i05612 i06548

2361-2390 i04833 i05769 i07183 i07223 i05457 i06393 i05613 i06549

2391-2420 i04834 i05770 i07184 i07224 i05458 i06394 i05614 i06550

2421-2450 i04835 i05771 i07185 i07225 i05459 i06395 i05615 i06551

2451-2480 i04836 i05772 i07186 i07226 i05460 i06396 i05616 i06552

2481-2510 i04837 i05773 i07187 i07227 i05461 i06397 i05617 i06553

2511-2540 i04838 i05774 i07188 i07228 i05462 i06398 i05618 i06554

2541-2570 i04839 i05775 i07189 i07229 i05463 i06399 i05619 i06555

2571-2600 i04840 i05776 i07190 i07230 i05464 i06400 i05620 i06556

2601-2630 i04841 i07191 i05465 i05621

2631-2660 i04842 i07192 i05466 i05622

2661-2690 i04843 i07193 i05467 i05623

2691-2720 i04844 i07194 i05468 i05624

2721-2750 i06773 i07195 i06953 i06998

2751-2780 i06774 i07196 i06954 i06999

2781-2810 i06775 i07197 i06955 i07000

2811-2840 i06776 i07198 i06956 i07001

2841-2870 i06777 i07199 i06957 i07002

2871-2900 i06778 i07200 i06958 i07003

2901-2930 i06779 i07201 i06959 i07004

2931-2960 i06780 i07202 i06960 i07005

2961-3000 i06781 i07203 i06961 i07006

HOR1000 plisséhordeur - maatwerk • breedte 1100mm
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HOR1000 plisséhordeur - maatwerk • breedte 1300mm

Hoogte (mm)

RAL6009 
dennengroen

RAL7016 
antracietgrijs

RAL7016FS  
antraciet fijnstructuur

RAL7022 
ombergrijs

RAL8003 
leembruin

zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas

1791-1820 i07901 i07941 i05157 i06093 i09656 i10342 i09834 i10463 i10012 i10584

1821-1850 i07902 i07942 i05158 i06094 i09657 i10343 i09835 i10464 i10013 i10585

1851-1880 i07903 i07943 i05159 i06095 i09658 i10344 i09836 i10465 i10014 i10586

1881-1910 i07904 i07944 i05160 i06096 i09659 i10345 i09837 i10466 i10015 i10587

1911-1940 i07905 i07945 i05161 i06097 i09660 i10346 i09838 i10467 i10016 i10588

1941-1970 i07906 i07946 i05162 i06098 i09661 i10347 i09839 i10468 i10017 i10589

1971-2000 i07907 i07947 i05163 i06099 i09662 i10348 i09840 i10469 i10018 i10590

2001-2030 i07908 i07948 i05164 i06100 i09663 i10349 i09841 i10470 i10019 i10591

2031-2060 i07909 i07949 i05165 i06101 i09664 i10350 i09842 i10471 i10020 i10592

2061-2090 i07910 i07950 i05166 i06102 i09665 i10351 i09843 i10472 i10021 i10593

2091-2120 i07911 i07951 i05167 i06103 i09666 i10352 i09844 i10473 i10022 i10594

2121-2150 i07912 i07952 i05168 i06104 i09667 i10353 i09845 i10474 i10023 i10595

2151-2180 i07913 i07953 i05169 i06105 i09668 i10354 i09846 i10475 i10024 i10596

2181-2210 i07914 i07954 i05170 i06106 i09669 i10355 i09847 i10476 i10025 i10597

2211-2240 i07915 i07955 i05171 i06107 i09670 i10356 i09848 i10477 i10026 i10598

2241-2270 i07916 i07956 i05172 i06108 i09671 i10357 i09849 i10478 i10027 i10599

2271-2300 i07917 i07957 i05173 i06109 i09672 i10358 i09850 i10479 i10028 i10600

2301-2330 i07918 i07958 i05174 i06110 i09673 i10359 i09851 i10480 i10029 i10601

2331-2360 i07919 i07959 i05175 i06111 i09674 i10360 i09852 i10481 i10030 i10602

2361-2390 i07920 i07960 i05176 i06112 i09675 i10361 i09853 i10482 i10031 i10603

2391-2420 i07921 i07961 i05177 i06113 i09676 i10362 i09854 i10483 i10032 i10604

2421-2450 i07922 i07962 i05178 i06114 i09677 i10363 i09855 i10484 i10033 i10605

2451-2480 i07923 i07963 i05179 i06115 i09678 i10364 i09856 i10485 i10034 i10606

2481-2510 i07924 i07964 i05180 i06116 i09679 i10365 i09857 i10486 i10035 i10607

2511-2540 i07925 i07965 i05181 i06117 i09680 i10366 i09858 i10487 i10036 i10608

2541-2570 i07926 i07966 i05182 i06118 i09681 i10367 i09859 i10488 i10037 i10609

2571-2600 i07927 i07967 i05183 i06119 i09682 i10368 i09860 i10489 i10038 i10610

2601-2630 i07928 i05184 i09683 i09861 i10039

2631-2660 i07929 i05185 i09684 i09862 i10040

2661-2690 i07930 i05186 i09685 i09863 i10041

2691-2720 i07931 i05187 i09686 i09864 i10042

2721-2750 i07932 i06872 i09687 i09865 i10043

2751-2780 i07933 i06873 i09688 i09866 i10044

2781-2810 i07934 i06874 i09689 i09867 i10045

2811-2840 i07935 i06875 i09690 i09868 i10046

2841-2870 i07936 i06876 i09691 i09869 i10047

2871-2900 i07937 i06877 i09692 i09870 i10048

2901-2930 i07938 i06878 i09693 i09871 i10049

2931-2960 i07939 i06879 i09694 i09872 i10050

2961-3000 i07940 i06880 i09695 i09873 i10051
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HOR1000 plisséhordeur - maatwerk • breedte 1300mm

Hoogte (mm)

RAL8014 
sepiabruin

RAL9001 
crèmewit

RAL9005FS  
gitzwart fijnstructuur

RAL9006  
blank alu-kleurig

RAL9007FS  
grijs alu-kleurig fijnstructuur

zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas

1791-1820 i05313 i06249 i05001 i05937 i08642 i08794 i07566 i07606 i10190 i10705

1821-1850 i05314 i06250 i05002 i05938 i08643 i08795 i07567 i07607 i10191 i10706

1851-1880 i05315 i06251 i05003 i05939 i08644 i08796 i07568 i07608 i10192 i10707

1881-1910 i05316 i06252 i05004 i05940 i08645 i08797 i07569 i07609 i10193 i10708

1911-1940 i05317 i06253 i05005 i05941 i08646 i08798 i07570 i07610 i10194 i10709

1941-1970 i05318 i06254 i05006 i05942 i08647 i08799 i07571 i07611 i10195 i10710

1971-2000 i05319 i06255 i05007 i05943 i08648 i08800 i07572 i07612 i10196 i10711

2001-2030 i05320 i06256 i05008 i05944 i08649 i08801 i07573 i07613 i10197 i10712

2031-2060 i05321 i06257 i05009 i05945 i08650 i08802 i07574 i07614 i10198 i10713

2061-2090 i05322 i06258 i05010 i05946 i08651 i08803 i07575 i07615 i10199 i10714

2091-2120 i05323 i06259 i05011 i05947 i08652 i08804 i07576 i07616 i10200 i10715

2121-2150 i05324 i06260 i05012 i05948 i08653 i08805 i07577 i07617 i10201 i10716

2151-2180 i05325 i06261 i05013 i05949 i08654 i08806 i07578 i07618 i10202 i10717

2181-2210 i05326 i06262 i05014 i05950 i08655 i08807 i07579 i07619 i10203 i10718

2211-2240 i05327 i06263 i05015 i05951 i08656 i08808 i07580 i07620 i10204 i10719

2241-2270 i05328 i06264 i05016 i05952 i08657 i08809 i07581 i07621 i10205 i10720

2271-2300 i05329 i06265 i05017 i05953 i08658 i08810 i07582 i07622 i10206 i10721

2301-2330 i05330 i06266 i05018 i05954 i08659 i08811 i07583 i07623 i10207 i10722

2331-2360 i05331 i06267 i05019 i05955 i08660 i08812 i07584 i07624 i10208 i10723

2361-2390 i05332 i06268 i05020 i05956 i08661 i08813 i07585 i07625 i10209 i10724

2391-2420 i05333 i06269 i05021 i05957 i08662 i08814 i07586 i07626 i10210 i10725

2421-2450 i05334 i06270 i05022 i05958 i08663 i08815 i07587 i07627 i10211 i10726

2451-2480 i05335 i06271 i05023 i05959 i08664 i08816 i07588 i07628 i10212 i10727

2481-2510 i05336 i06272 i05024 i05960 i08665 i08817 i07589 i07629 i10213 i10728

2511-2540 i05337 i06273 i05025 i05961 i08666 i08818 i07590 i07630 i10214 i10729

2541-2570 i05338 i06274 i05026 i05962 i08667 i08819 i07591 i07631 i10215 i10730

2571-2600 i05339 i06275 i05027 i05963 i08668 i08820 i07592 i07632 i10216 i10731

2601-2630 i05340 i05028 i08669 i07593 i10217

2631-2660 i05341 i05029 i08670 i07594 i10218

2661-2690 i05342 i05030 i08671 i07595 i10219

2691-2720 i05343 i05031 i08672 i07596 i10220

2721-2750 i06917 i06827 i08673 i07597 i10221

2751-2780 i06918 i06828 i08674 i07598 i10222

2781-2810 i06919 i06829 i08675 i07599 i10223

2811-2840 i06920 i06830 i08676 i07600 i10224

2841-2870 i06921 i06831 i08677 i07601 i10225

2871-2900 i06922 i06832 i08678 i07602 i10226

2901-2930 i06923 i06833 i08679 i07603 i10227

2931-2960 i06924 i06834 i08680 i07604 i10228

2961-3000 i06925 i06835 i08681 i07605 i10229
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Hoogte (mm)

RAL9010 
zuiver wit

RAL9016 
verkeerswit

EV1 
zilver geanodiseerd

RALx
volgens opgave

zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas

1791-1820 i04845 i05781 i07231 i07271 i05469 i06405 i05625 i06561

1821-1850 i04846 i05782 i07232 i07272 i05470 i06406 i05626 i06562

1851-1880 i04847 i05783 i07233 i07273 i05471 i06407 i05627 i06563

1881-1910 i04848 i05784 i07234 i07274 i05472 i06408 i05628 i06564

1911-1940 i04849 i05785 i07235 i07275 i05473 i06409 i05629 i06565

1941-1970 i04850 i05786 i07236 i07276 i05474 i06410 i05630 i06566

1971-2000 i04851 i05787 i07237 i07277 i05475 i06411 i05631 i06567

2001-2030 i04852 i05788 i07238 i07278 i05476 i06412 i05632 i06568

2031-2060 i04853 i05789 i07239 i07279 i05477 i06413 i05633 i06569

2061-2090 i04854 i05790 i07240 i07280 i05478 i06414 i05634 i06570

2091-2120 i04855 i05791 i07241 i07281 i05479 i06415 i05635 i06571

2121-2150 i04856 i05792 i07242 i07282 i05480 i06416 i05636 i06572

2151-2180 i04857 i05793 i07243 i07283 i05481 i06417 i05637 i06573

2181-2210 i04858 i05794 i07244 i07284 i05482 i06418 i05638 i06574

2211-2240 i04859 i05795 i07245 i07285 i05483 i06419 i05639 i06575

2241-2270 i04860 i05796 i07246 i07286 i05484 i06420 i05640 i06576

2271-2300 i04861 i05797 i07247 i07287 i05485 i06421 i05641 i06577

2301-2330 i04862 i05798 i07248 i07288 i05486 i06422 i05642 i06578

2331-2360 i04863 i05799 i07249 i07289 i05487 i06423 i05643 i06579

2361-2390 i04864 i05800 i07250 i07290 i05488 i06424 i05644 i06580

2391-2420 i04865 i05801 i07251 i07291 i05489 i06425 i05645 i06581

2421-2450 i04866 i05802 i07252 i07292 i05490 i06426 i05646 i06582

2451-2480 i04867 i05803 i07253 i07293 i05491 i06427 i05647 i06583

2481-2510 i04868 i05804 i07254 i07294 i05492 i06428 i05648 i06584

2511-2540 i04869 i05805 i07255 i07295 i05493 i06429 i05649 i06585

2541-2570 i04870 i05806 i07256 i07296 i05494 i06430 i05650 i06586

2571-2600 i04871 i05807 i07257 i07297 i05495 i06431 i05651 i06587

2601-2630 i04872 i07258 i05496 i05652

2631-2660 i04873 i07259 i05497 i05653

2661-2690 i04874 i07260 i05498 i05654

2691-2720 i04875 i07261 i05499 i05655

2721-2750 i06782 i07262 i06962 i07007

2751-2780 i06783 i07263 i06963 i07008

2781-2810 i06784 i07264 i06964 i07009

2811-2840 i06785 i07265 i06965 i07010

2841-2870 i06786 i07266 i06966 i07011

2871-2900 i06787 i07267 i06967 i07012

2901-2930 i06788 i07268 i06968 i07013

2931-2960 i06789 i07269 i06969 i07014

2961-3000 i06790 i07270 i06970 i07015

HOR1000 plisséhordeur - maatwerk • breedte 1300mm
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HOR1000 plisséhordeur - maatwerk • breedte 1600mm

Hoogte (mm)

RAL6009 
dennengroen

RAL7016 
antracietgrijs

RAL7016FS  
antraciet fijnstructuur

RAL7022 
ombergrijs

RAL8003 
leembruin

zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas

1791-1820 i07968 i08008 i05188 i06124 i09696 i10369 i09874 i10490 i10052 i10611

1821-1850 i07969 i08009 i05189 i06125 i09697 i10370 i09875 i10491 i10053 i10612

1851-1880 i07970 i08010 i05190 i06126 i09698 i10371 i09876 i10492 i10054 i10613

1881-1910 i07971 i08011 i05191 i06127 i09699 i10372 i09877 i10493 i10055 i10614

1911-1940 i07972 i08012 i05192 i06128 i09700 i10373 i09878 i10494 i10056 i10615

1941-1970 i07973 i08013 i05193 i06129 i09701 i10374 i09879 i10495 i10057 i10616

1971-2000 i07974 i08014 i05194 i06130 i09702 i10375 i09880 i10496 i10058 i10617

2001-2030 i07975 i08015 i05195 i06131 i09703 i10376 i09881 i10497 i10059 i10618

2031-2060 i07976 i08016 i05196 i06132 i09704 i10377 i09882 i10498 i10060 i10619

2061-2090 i07977 i08017 i05197 i06133 i09705 i10378 i09883 i10499 i10061 i10620

2091-2120 i07978 i08018 i05198 i06134 i09706 i10379 i09884 i10500 i10062 i10621

2121-2150 i07979 i08019 i05199 i06135 i09707 i10380 i09885 i10501 i10063 i10622

2151-2180 i07980 i08020 i05200 i06136 i09708 i10381 i09886 i10502 i10064 i10623

2181-2210 i07981 i08021 i05201 i06137 i09709 i10382 i09887 i10503 i10065 i10624

2211-2240 i07982 i08022 i05202 i06138 i09710 i10383 i09888 i10504 i10066 i10625

2241-2270 i07983 i08023 i05203 i06139 i09711 i10384 i09889 i10505 i10067 i10626

2271-2300 i07984 i08024 i05204 i06140 i09712 i10385 i09890 i10506 i10068 i10627

2301-2330 i07985 i08025 i05205 i06141 i09713 i10386 i09891 i10507 i10069 i10628

2331-2360 i07986 i08026 i05206 i06142 i09714 i10387 i09892 i10508 i10070 i10629

2361-2390 i07987 i08027 i05207 i06143 i09715 i10388 i09893 i10509 i10071 i10630

2391-2420 i07988 i08028 i05208 i06144 i09716 i10389 i09894 i10510 i10072 i10631

2421-2450 i07989 i08029 i05209 i06145 i09717 i10390 i09895 i10511 i10073 i10632

2451-2480 i07990 i08030 i05210 i06146 i09718 i10391 i09896 i10512 i10074 i10633

2481-2510 i07991 i08031 i05211 i06147 i09719 i10392 i09897 i10513 i10075 i10634

2511-2540 i07992 i08032 i05212 i06148 i09720 i10393 i09898 i10514 i10076 i10635

2541-2570 i07993 i08033 i05213 i06149 i09721 i10394 i09899 i10515 i10077 i10636

2571-2600 i07994 i08034 i05214 i06150 i09722 i10395 i09900 i10516 i10078 i10637

2601-2630 i07995 i05215 i09723 i09901 i10079

2631-2660 i07996 i05216 i09724 i09902 i10080

2661-2690 i07997 i05217 i09725 i09903 i10081

2691-2720 i07998 i05218 i09726 i09904 i10082

2721-2750 i07999 i06881 i09727 i09905 i10083

2751-2780 i08000 i06882 i09728 i09906 i10084

2781-2810 i08001 i06883 i09729 i09907 i10085

2811-2840 i08002 i06884 i09730 i09908 i10086

2841-2870 i08003 i06885 i09731 i09909 i10087

2871-2900 i08004 i06886 i09732 i09910 i10088

2901-2930 i08005 i06887 i09733 i09911 i10089

2931-2960 i08006 i06888 i09734 i09912 i10090

2961-3000 i08007 i06889 i09735 i09913 i10091
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HOR1000 plisséhordeur - maatwerk • breedte 1600mm

Hoogte (mm)

RAL8014 
sepiabruin

RAL9001 
crèmewit

RAL9005FS  
gitzwart fijnstructuur

RAL9006  
blank alu-kleurig

RAL9007FS  
grijs alu-kleurig fijnstructuur

zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas

1791-1820 i05344 i06280 i05032 i05968 i08682 i08821 i07633 i07673 i10230 i10732

1821-1850 i05345 i06281 i05033 i05969 i08683 i08822 i07634 i07674 i10231 i10733

1851-1880 i05346 i06282 i05034 i05970 i08684 i08823 i07635 i07675 i10232 i10734

1881-1910 i05347 i06283 i05035 i05971 i08685 i08824 i07636 i07676 i10233 i10735

1911-1940 i05348 i06284 i05036 i05972 i08686 i08825 i07637 i07677 i10234 i10736

1941-1970 i05349 i06285 i05037 i05973 i08687 i08826 i07638 i07678 i10235 i10737

1971-2000 i05350 i06286 i05038 i05974 i08688 i08827 i07639 i07679 i10236 i10738

2001-2030 i05351 i06287 i05039 i05975 i08689 i08828 i07640 i07680 i10237 i10739

2031-2060 i05352 i06288 i05040 i05976 i08690 i08829 i07641 i07681 i10238 i10740

2061-2090 i05353 i06289 i05041 i05977 i08691 i08830 i07642 i07682 i10239 i10741

2091-2120 i05354 i06290 i05042 i05978 i08692 i08831 i07643 i07683 i10240 i10742

2121-2150 i05355 i06291 i05043 i05979 i08693 i08832 i07644 i07684 i10241 i10743

2151-2180 i05356 i06292 i05044 i05980 i08694 i08833 i07645 i07685 i10242 i10744

2181-2210 i05357 i06293 i05045 i05981 i08695 i08834 i07646 i07686 i10243 i10745

2211-2240 i05358 i06294 i05046 i05982 i08696 i08835 i07647 i07687 i10244 i10746

2241-2270 i05359 i06295 i05047 i05983 i08697 i08836 i07648 i07688 i10245 i10747

2271-2300 i05360 i06296 i05048 i05984 i08698 i08837 i07649 i07689 i10246 i10748

2301-2330 i05361 i06297 i05049 i05985 i08699 i08838 i07650 i07690 i10247 i10749

2331-2360 i05362 i06298 i05050 i05986 i08700 i08839 i07651 i07691 i10248 i10750

2361-2390 i05363 i06299 i05051 i05987 i08701 i08840 i07652 i07692 i10249 i10751

2391-2420 i05364 i06300 i05052 i05988 i08702 i08841 i07653 i07693 i10250 i10752

2421-2450 i05365 i06301 i05053 i05989 i08703 i08842 i07654 i07694 i10251 i10753

2451-2480 i05366 i06302 i05054 i05990 i08704 i08843 i07655 i07695 i10252 i10754

2481-2510 i05367 i06303 i05055 i05991 i08705 i08844 i07656 i07696 i10253 i10755

2511-2540 i05368 i06304 i05056 i05992 i08706 i08845 i07657 i07697 i10254 i10756

2541-2570 i05369 i06305 i05057 i05993 i08707 i08846 i07658 i07698 i10255 i10757

2571-2600 i05370 i06306 i05058 i05994 i08708 i08847 i07659 i07699 i10256 i10758

2601-2630 i05371 i05059 i08709 i07660 i10257

2631-2660 i05372 i05060 i08710 i07661 i10258

2661-2690 i05373 i05061 i08711 i07662 i10259

2691-2720 i05374 i05062 i08712 i07663 i10260

2721-2750 i06926 i06836 i08713 i07664 i10261

2751-2780 i06927 i06837 i08714 i07665 i10262

2781-2810 i06928 i06838 i08715 i07666 i10263

2811-2840 i06929 i06839 i08716 i07667 i10264

2841-2870 i06930 i06840 i08717 i07668 i10265

2871-2900 i06931 i06841 i08718 i07669 i10266

2901-2930 i06932 i06842 i08719 i07670 i10267

2931-2960 i06933 i06843 i08720 i07671 i10268

2961-3000 i06934 i06844 i08721 i07672 i10269
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HOR1000 plisséhordeur - maatwerk • breedte 1600mm

Hoogte (mm)

RAL9010 
zuiver wit

RAL9016 
verkeerswit

EV1 
zilver geanodiseerd

RALx
volgens opgave

zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas

1791-1820 i04876 i05812 i07298 i07338 i05500 i06436 i05656 i06592

1821-1850 i04877 i05813 i07299 i07339 i05501 i06437 i05657 i06593

1851-1880 i04878 i05814 i07300 i07340 i05502 i06438 i05658 i06594

1881-1910 i04879 i05815 i07301 i07341 i05503 i06439 i05659 i06595

1911-1940 i04880 i05816 i07302 i07342 i05504 i06440 i05660 i06596

1941-1970 i04881 i05817 i07303 i07343 i05505 i06441 i05661 i06597

1971-2000 i04882 i05818 i07304 i07344 i05506 i06442 i05662 i06598

2001-2030 i04883 i05819 i07305 i07345 i05507 i06443 i05663 i06599

2031-2060 i04884 i05820 i07306 i07346 i05508 i06444 i05664 i06600

2061-2090 i04885 i05821 i07307 i07347 i05509 i06445 i05665 i06601

2091-2120 i04886 i05822 i07308 i07348 i05510 i06446 i05666 i06602

2121-2150 i04887 i05823 i07309 i07349 i05511 i06447 i05667 i06603

2151-2180 i04888 i05824 i07310 i07350 i05512 i06448 i05668 i06604

2181-2210 i04889 i05825 i07311 i07351 i05513 i06449 i05669 i06605

2211-2240 i04890 i05826 i07312 i07352 i05514 i06450 i05670 i06606

2241-2270 i04891 i05827 i07313 i07353 i05515 i06451 i05671 i06607

2271-2300 i04892 i05828 i07314 i07354 i05516 i06452 i05672 i06608

2301-2330 i04893 i05829 i07315 i07355 i05517 i06453 i05673 i06609

2331-2360 i04894 i05830 i07316 i07356 i05518 i06454 i05674 i06610

2361-2390 i04895 i05831 i07317 i07357 i05519 i06455 i05675 i06611

2391-2420 i04896 i05832 i07318 i07358 i05520 i06456 i05676 i06612

2421-2450 i04897 i05833 i07319 i07359 i05521 i06457 i05677 i06613

2451-2480 i04898 i05834 i07320 i07360 i05522 i06458 i05678 i06614

2481-2510 i04899 i05835 i07321 i07361 i05523 i06459 i05679 i06615

2511-2540 i04900 i05836 i07322 i07362 i05524 i06460 i05680 i06616

2541-2570 i04901 i05837 i07323 i07363 i05525 i06461 i05681 i06617

2571-2600 i04902 i05838 i07324 i07364 i05526 i06462 i05682 i06618

2601-2630 i04903 i07325 i05527 i05683

2631-2660 i04904 i07326 i05528 i05684

2661-2690 i04905 i07327 i05529 i05685

2691-2720 i04906 i07328 i05530 i05686

2721-2750 i06791 i07329 i06971 i07016

2751-2780 i06792 i07330 i06972 i07017

2781-2810 i06793 i07331 i06973 i07018

2811-2840 i06794 i07332 i06974 i07019

2841-2870 i06795 i07333 i06975 i07020

2871-2900 i06796 i07334 i06976 i07021

2901-2930 i06797 i07335 i06977 i07022

2931-2960 i06798 i07336 i06978 i07023

2961-3000 i06799 i07337 i06979 i07024
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HOR1000 plisséhordeur - maatwerk • breedte 1900mm

Hoogte (mm)

RAL6009 
dennengroen

RAL7016 
antracietgrijs

RAL7016FS  
antraciet fijnstructuur

RAL7022 
ombergrijs

RAL8003
leembruin

zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas

2080-2099 i08035 i08076 i05219 i06155 i09736 i10396 i09914 i10517 i10092 i10638

2100-2119 i08036 i08077 i05220 i06156 i09737 i10397 i09915 i10518 i10093 i10639

2120-2139 i08037 i08078 i05221 i06157 i09738 i10398 i09916 i10519 i10094 i10640

2140-2159 i08038 i08079 i05222 i06158 i09739 i10399 i09917 i10520 i10095 i10641

2160-2179 i08039 i08080 i05223 i06159 i09740 i10400 i09918 i10521 i10096 i10642

2180-2199 i08040 i08081 i05224 i06160 i09741 i10401 i09919 i10522 i10097 i10643

2200-2219 i08041 i08082 i05225 i06161 i09742 i10402 i09920 i10523 i10098 i10644

2220-2239 i08042 i08083 i05226 i06162 i09743 i10403 i09921 i10524 i10099 i10645

2240-2259 i08043 i08084 i05227 i06163 i09744 i10404 i09922 i10525 i10100 i10646

2260-2279 i08044 i08085 i05228 i06164 i09745 i10405 i09923 i10526 i10101 i10647

2280-2299 i08045 i08086 i05229 i06165 i09746 i10406 i09924 i10527 i10102 i10648

2300-2319 i08046 i08087 i05230 i06166 i09747 i10407 i09925 i10528 i10103 i10649

2320-2339 i08047 i08088 i05231 i06167 i09748 i10408 i09926 i10529 i10104 i10650

2340-2359 i08048 i08089 i05232 i06168 i09749 i10409 i09927 i10530 i10105 i10651

2360-2379 i08049 i08090 i05233 i06169 i09750 i10410 i09928 i10531 i10106 i10652

2380-2399 i08050 i08091 i05234 i06170 i09751 i10411 i09929 i10532 i10107 i10653

2400-2419 i08051 i08092 i05235 i06171 i09752 i10412 i09930 i10533 i10108 i10654

2420-2439 i08052 i08093 i05236 i06172 i09753 i10413 i09931 i10534 i10109 i10655

2440-2459 i08053 i08094 i05237 i06173 i09754 i10414 i09932 i10535 i10110 i10656

2460-2479 i08054 i08095 i05238 i06174 i09755 i10415 i09933 i10536 i10111 i10657

2480-2499 i08055 i08096 i05239 i06175 i09756 i10416 i09934 i10537 i10112 i10658

2500-2519 i08056 i08097 i05240 i06176 i09757 i10417 i09935 i10538 i10113 i10659

2520-2539 i08057 i08098 i05241 i06177 i09758 i10418 i09936 i10539 i10114 i10660

2540-2559 i08058 i08099 i05242 i06178 i09759 i10419 i09937 i10540 i10115 i10661

2560-2579 i08059 i08100 i05243 i06179 i09760 i10420 i09938 i10541 i10116 i10662

2580-2599 i08060 i08101 i05244 i06180 i09761 i10421 i09939 i10542 i10117 i10663

2600-2619 i08061 i05245 i09762 i09940 i10118

2620-2639 i08062 i05246 i09763 i09941 i10119

2640-2659 i08063 i05247 i09764 i09942 i10120

2660-2679 i08064 i05248 i09765 i09943 i10121

2680-2699 i08065 i05249 i09766 i09944 i10122

2721-2750 i07932 i06872 i09687 i09865 i10043

2751-2780 i07933 i06873 i09688 i09866 i10044

2781-2810 i07934 i06874 i09689 i09867 i10045

2811-2840 i07935 i06875 i09690 i09868 i10046

2841-2870 i07936 i06876 i09691 i09869 i10047

2871-2900 i07937 i06877 i09692 i09870 i10048

2901-2930 i07938 i06878 i09693 i09871 i10049

2931-2960 i07939 i06879 i09694 i09872 i10050

2961-3000 i07940 i06880 i09695 i09873 i10051
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HOR1000 plisséhordeur - maatwerk • breedte 1900mm

Hoogte (mm)

RAL8014 
sepiabruin

RAL9001 
crèmewit

RAL9005FS  
gitzwart fijnstructuur

RAL9006  
blank alu-kleurig

RAL9007FS  
grijs alu-kleurig fijnstructuur

zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas

2080-2099 i05375 i06311 i05063 i05999 i08722 i08848 i07700 i07741 i10270 i10759

2100-2119 i05376 i06312 i05064 i06000 i08723 i08849 i07701 i07742 i10271 i10760

2120-2139 i05377 i06313 i05065 i06001 i08724 i08850 i07702 i07743 i10272 i10761

2140-2159 i05378 i06314 i05066 i06002 i08725 i08851 i07703 i07744 i10273 i10762

2160-2179 i05379 i06315 i05067 i06003 i08726 i08852 i07704 i07745 i10274 i10763

2180-2199 i05380 i06316 i05068 i06004 i08727 i08853 i07705 i07746 i10275 i10764

2200-2219 i05381 i06317 i05069 i06005 i08728 i08854 i07706 i07747 i10276 i10765

2220-2239 i05382 i06318 i05070 i06006 i08729 i08855 i07707 i07748 i10277 i10766

2240-2259 i05383 i06319 i05071 i06007 i08730 i08856 i07708 i07749 i10278 i10767

2260-2279 i05384 i06320 i05072 i06008 i08731 i08857 i07709 i07750 i10279 i10768

2280-2299 i05385 i06321 i05073 i06009 i08732 i08858 i07710 i07751 i10280 i10769

2300-2319 i05386 i06322 i05074 i06010 i08733 i08859 i07711 i07752 i10281 i10770

2320-2339 i05387 i06323 i05075 i06011 i08734 i08860 i07712 i07753 i10282 i10771

2340-2359 i05388 i06324 i05076 i06012 i08735 i08861 i07713 i07754 i10283 i10772

2360-2379 i05389 i06325 i05077 i06013 i08736 i08862 i07714 i07755 i10284 i10773

2380-2399 i05390 i06326 i05078 i06014 i08737 i08863 i07715 i07756 i10285 i10774

2400-2419 i05391 i06327 i05079 i06015 i08738 i08864 i07716 i07757 i10286 i10775

2420-2439 i05392 i06328 i05080 i06016 i08739 i08865 i07717 i07758 i10287 i10776

2440-2459 i05393 i06329 i05081 i06017 i08740 i08866 i07718 i07759 i10288 i10777

2460-2479 i05394 i06330 i05082 i06018 i08741 i08867 i07719 i07760 i10289 i10778

2480-2499 i05395 i06331 i05083 i06019 i08742 i08868 i07720 i07761 i10290 i10779

2500-2519 i05396 i06332 i05084 i06020 i08743 i08869 i07721 i07762 i10291 i10780

2520-2539 i05397 i06333 i05085 i06021 i08744 i08870 i07722 i07763 i10292 i10781

2540-2559 i05398 i06334 i05086 i06022 i08745 i08871 i07723 i07764 i10293 i10782

2560-2579 i05399 i06335 i05087 i06023 i08746 i08872 i07724 i07765 i10294 i10783

2580-2599 i05400 i06336 i05088 i06024 i08747 i08873 i07725 i07766 i10295 i10784

2600-2619 i05401 i05089 i08748 i07726 i10296

2620-2639 i05402 i05090 i08749 i07727 i10297

2640-2659 i05403 i05091 i08750 i07728 i10298

2660-2679 i05404 i05092 i08751 i07729 i10299

2680-2699 i05405 i05093 i08752 i07730 i10300

2721-2750 i06926 i06836 i08713 i07664 i10261

2751-2780 i06927 i06837 i08714 i07665 i10262

2781-2810 i06928 i06838 i08715 i07666 i10263

2811-2840 i06929 i06839 i08716 i07667 i10264

2841-2870 i06930 i06840 i08717 i07668 i10265

2871-2900 i06931 i06841 i08718 i07669 i10266

2901-2930 i06932 i06842 i08719 i07670 i10267

2931-2960 i06933 i06843 i08720 i07671 i10268

2961-3000 i06934 i06844 i08721 i07672 i10269
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HOR1000 plisséhordeur - maatwerk • breedte 1900mm

Hoogte (mm)

RAL9010 
zuiver wit

RAL9016 
verkeerswit

EV1 
zilver geanodiseerd

RALx
volgens opgave

zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas zwart gaas grijs gaas

2080-2099 i04907 i05843 i07365 i07406 i05531 i06467 i05687 i06623

2100-2119 i04908 i05844 i07366 i07407 i05532 i06468 i05688 i06624

2120-2139 i04909 i05845 i07367 i07408 i05533 i06469 i05689 i06625

2140-2159 i04910 i05846 i07368 i07409 i05534 i06470 i05690 i06626

2160-2179 i04911 i05847 i07369 i07410 i05535 i06471 i05691 i06627

2180-2199 i04912 i05848 i07370 i07411 i05536 i06472 i05692 i06628

2200-2219 i04913 i05849 i07371 i07412 i05537 i06473 i05693 i06629

2220-2239 i04914 i05850 i07372 i07413 i05538 i06474 i05694 i06630

2240-2259 i04915 i05851 i07373 i07414 i05539 i06475 i05695 i06631

2260-2279 i04916 i05852 i07374 i07415 i05540 i06476 i05696 i06632

2280-2299 i04917 i05853 i07375 i07416 i05541 i06477 i05697 i06633

2300-2319 i04918 i05854 i07376 i07417 i05542 i06478 i05698 i06634

2320-2339 i04919 i05855 i07377 i07418 i05543 i06479 i05699 i06635

2340-2359 i04920 i05856 i07378 i07419 i05544 i06480 i05700 i06636

2360-2379 i04921 i05857 i07379 i07420 i05545 i06481 i05701 i06637

2380-2399 i04922 i05858 i07380 i07421 i05546 i06482 i05702 i06638

2400-2419 i04923 i05859 i07381 i07422 i05547 i06483 i05703 i06639

2420-2439 i04924 i05860 i07382 i07423 i05548 i06484 i05704 i06640

2440-2459 i04925 i05861 i07383 i07424 i05549 i06485 i05705 i06641

2460-2479 i04926 i05862 i07384 i07425 i05550 i06486 i05706 i06642

2480-2499 i04927 i05863 i07385 i07426 i05551 i06487 i05707 i06643

2500-2519 i04928 i05864 i07386 i07427 i05552 i06488 i05708 i06644

2520-2539 i04929 i05865 i07387 i07428 i05553 i06489 i05709 i06645

2540-2559 i04930 i05866 i07388 i07429 i05554 i06490 i05710 i06646

2560-2579 i04931 i05867 i07389 i07430 i05555 i06491 i05711 i06647

2580-2599 i04932 i05868 i07390 i07431 i05556 i06492 i05712 i06648

2600-2619 i04933 i07391 i05557 i05713

2620-2639 i04934 i07392 i05558 i05714

2640-2659 i04935 i07393 i05559 i05715

2660-2679 i04936 i07394 i05560 i05716

2680-2699 i04937 i07395 i05561 i05717

2721-2750 i06782 i07262 i06962 i07007

2751-2780 i06783 i07263 i06963 i07008

2781-2810 i06784 i07264 i06964 i07009

2811-2840 i06785 i07265 i06965 i07010

2841-2870 i06786 i07266 i06966 i07011

2871-2900 i06787 i07267 i06967 i07012

2901-2930 i06788 i07268 i06968 i07013

2931-2960 i06789 i07269 i06969 i07014

2961-3000 i06790 i07270 i06970 i07015
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HOR1000 plisséhordeur - profielen

RAL6009  
dennengroen

RAL7016  
antracietgrijs

RAL7016FS  
antraciet 

fijnstructuur

RAL7022  
ombergrijs

RAL8003  
leembruin

RAL8014  
sepiabruin

RAL9001  
crèmewit

RAL9005  
gitzwart

Op-de-dag-profiel

300cm i08104 i04353 i08964 i10856 i010857 i06706 i03807 i08962

Sluitstijl

250cm (op=op) i04354 i06704 i06702 i03821

335cm i08107 i06691 i10867 i10862 i10863 i06692 i06690

Bovenbak

335cm i08110 i06663 i10865 i10859 i10860 i06664 i06662 i03801

Art.nr. Omschrijving Besteleenheid

i06666 HOR1000 plisséhordeur handgreep zwart 1 stuk

i06667 HOR1000 plisséhordeur gaasopsluitclip zwart (alleen geschikt voor deuren van 960mm breed) 1 stuk

i06668 HOR1000 plisséhordeur bevestigingsclip 1 stuk

i06669 Hor 1000 plisséhordeur magneetstrip tbv sluitstijl 1 meter

HOR1000 plisséhordeur – onderdelen
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HOR1000 plisséhordeur - profielen

9005FS
gitzwart 

fijnstructuur

RAL9006  
blank alu-kleurig

RAL9007FS  
grijs alu-kleurig 

fijnstructuur

RAL9010  
zuiver wit

RAL9016  
verkeerswit

EV1 zilver  
geanodiseerd

RALx
volgens opgave

Op-de-dag-profiel

300cm i08963 i08103 i10858 i03808 i08102 i03810 i03814

Sluitstijl

250cm (op=op) i06705

335cm i06688 i08106 i10864 i06689 i08105 i06693 i06694

Bovenbak

335cm i10866 i08109 i10861 i06661 i08108 i06665 i03806

Art.nr. Omschrijving Besteleenheid

i06670 HOR1000 plisséhordeur magneetstrip tbv trekstijl
Tip: bij plaatsing van een dubbele deur, heeft u 2 strips nodig  
(lengte strip is gelijk aan hoogte van de deur)

1 meter

i06671 HOR1000 plisséhordeur onderrail breed 34x5mm kunststof 260cm 
(zit standaard in de verpakking)

1 stuk

i06673 HOR1000 plisséhordeur onderrail schuin 38x1,3-6mm kunststof 260cm 1 stuk

i03999 HOR1000 plisséhordeur schuine onderrail 35x1-5mm alu zilver geanodiseerd 260cm 1 stuk

HOR1000 plisséhordeur – onderdelen
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HOR1000 plisséhordeur – onderdelen
Art.nr. Omschrijving Besteleenheid

i02458 HOR1000 plisséhordeur klem blank odd-montage bovenbak 1 stuk

i06674 HOR1000 plisséhordeur koppelrail 260cm 1 stuk

i06675 HOR1000 plisséhordeur deurstopper 1 stuk

Voor displays, monsters en documentatie: zie VERKOOPONDERSTEUNING vanaf p.70





Brasser Horsystemen
Bestelformulieren en andere interessante informatie vindt u op www.schadebo.nl onder “DOWNLOADS” in de menubalk.  |  @=uitlopend

28 V2
02

1-
07

HOR1100 plisséhor PICOPLIS® by Bettio

Kenmerken

• Italiaans design, ontworpen voor gebruik in zowel raam als deur.
• Slechts 25mm diep met een treklijst van 60mm.
• Het geplisseerde gaas vergroot de zichtbaarheid en is leverbaar in antracietgrijs.
• Ontworpen voor plaatsing in-de-dag, maar met extra profielen ook perfect op-de-dag te plaatsen.
• Maximaal 14mm in hoogte en 10mm in breedte corrigeerbaar.
• Standaard leverbaar in de kleuren RAL7016 antracietgrijs mat, RAL9001 crèmewit, RAL9005 gitzwart mat en RAL9010 zuiver wit en  
 op aanvraag in vele andere RAL-kleuren (let op: tegen meerprijs en langere levertijd)
• Bij RAL9010 worden witte kunststof onderdelen toegepast, bij alle andere kleuren zijn de onderdelen antraciet.
• Luminicerende onderketting, zodat de plisséhor wanneer deze gesloten is, ook in het donker heel goed zichtbaar is en extra opvalt. 
• Weersbestendig en onderhoudsvriendelijk.
• De PICOPLIS is prima zonder onderrail te gebruiken, maar een onderrail vergroot wel de stabiliteit. Wij leveren deze er standaard bij  
 zodat u aan de eindgebruiker de keus kunt laten dan wel ter plekke kunt beoordelen wat de beste optie is. 
• minimale afmeting: enkele plisséhor 500x580mm (BxH)  |  dubbele plisséhor 1000x580mm (BxH)
• maximale afmeting: enkele plisséhor 1800x3000mm (BxH)  |  dubbele plisséhor 3600x3000mm (BxH)
• Wordt op maat gemaakt en is door een vakman gemakkelijk te monteren, mits de montagehandleiding nauwkeurig en in de juiste  
 volgorde wordt gevolgd. 
• Elke PICOPLIS® wordt geleverd met een uitgebreid instructieboekje en onderhoudstips voor de eindgebruiker. 

Techniek

Kleuren

 RAL7016 antracietgrijs mat RAL9010 zuiver wit 
 RAL9001 crèmewit  RALx volgens opgave 
 RAL9005 gitzwart mat 

 
Inmeten

Zowel in de breedte als in de hoogte op 3 plaatsen de strakke dagmaat meten. De kleinste maten zijn de bestelmaten. 

Montage 

Bij elke plisséhor wordt een uitgebreide montagehandleiding verpakt. Volg deze instructie nauwkeurig en in de juiste volgorde.
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HOR1100 plisséhor PICOPLIS® - maatwerk

Hoogte (mm)

RAL7016  
antracietgrijs mat

Hoogte (mm)

RAL9001  
crèmewit

Hoogte (mm)

RAL9005  
gitzwart mat

Hoogte (mm)

RAL9010  
zuiver wit

Breedte tot 960 Breedte tot 960 Breedte tot 960 Breedte tot 960

580 - 2200* i08176 580 - 2200* i08146 580 - 2200* i08972 580 - 2200* i08161

2201 - 2600* i08177 2201 - 2600* i08147 2201 - 2600* i08973 2201 - 2600* i08162

2601 - 3000* i08178 2601 - 3000* i08148 2601 - 3000* i08974 2601 - 3000* i08163

Breedte 961 - 1100 Breedte 961 - 1100 Breedte 961 - 1100 Breedte 961 - 1100

580 - 2200* i08179 580 - 2200* i08149 580 - 2200* i08975 580 - 2200* i08164

2201 - 2600* i08180 2201 - 2600* i08150 2201 - 2600* i08976 2201 - 2600* i08165

2601 - 3000* i08181 2601 - 3000* i08151 2601 - 3000* i08977 2601 - 3000* i08166

Breedte 1101 - 1300 Breedte 1101 - 1300 Breedte 1101 - 1300 Breedte 1101 - 1300

580 - 2200* i08182 580 - 2200* i08152 580 - 2200* i08978 580 - 2200* i08167

2201 - 2600* i08183 2201 - 2600* i08153 2201 - 2600* i08979 2201 - 2600* i08168

2601 - 3000* i08184 2601 - 3000* i08154 2601 - 3000* i08980 2601 - 3000* i08169

Breedte 1301 - 1600 Breedte 1301 - 1600 Breedte 1301 - 1600 Breedte 1301 - 1600

580 - 2200* i08185 580 - 2200* i08155 580 - 2200* i08981 580 - 2200* i08170

2201 - 2600 i08186 2201 - 2600 i08156 2201 - 2600* i08982 2201 - 2600* i08171

2601 - 3000 i08187 2601 - 3000 i08157 2601 - 3000* i08983 2601 - 3000* i08172

Breedte 1601 - 1800 Breedte 1601 - 1800 Breedte 1601 - 1800 Breedte 1601 - 1800

580 - 2200* i08188 580 - 2200* i08158 580 - 2200* i08984 580 - 2200* i08173

2201 - 2600* i08189 2201 - 2600* i08159 2201 - 2600* i08985 2201 - 2600* i08174

2601 - 3000* i08190 2601 - 3000* i08160 2601 - 3000* i08986 2601 - 3000* i08175

           RALx 
volgens 
opgave

i08473

*Let op: de hoogte moet altijd minimaal 8cm groter zijn dan de breedte

Art.nr. Omschrijving Besteleenheid

i08194 HOR1100/6100 onderrail PICOPLIS/PICOSCENICA 15mm 6m 1 lengte

i09008 HORPICO handgreep tuigleer voor HOR1100 PICOPLIS®, HOR1200 PICOPLIS® maxi en HOR6100 
PICOSCENICA® 2 stuks

1 set

i00094 HORPICO schuine onderrail aluminium zilver geanodiseerd voor HOR1100 PICOPLIS®,  
HOR1200 PICOPLIS® maxi en HOR6100 PICOSCENICA® 300cm

1 lengte

Voor displays, monsters en documentatie: zie VERKOOPONDERSTEUNING vanaf p.70

RAL7016  
antracietgrijs mat

RAL9001  
crèmewit

RAL9005  
gitzwart mat

RAL9010  
zuiver wit

RALx
volgens opgave

HOR1100+1200+6100  
op-de-dag hoekprofiel 30x20x2mm

300cm i08466 i08464 i08965 i08465 i10868
600cm op=op i08571

HOR1100+1200+6100 sluitprofiel 4 
90m voor IDD-plaatsing PICOPLIS + 
PICOPLIS maxi + PICOSCENICA

300cm i08193 i08191 i08966 i08192 i09007

HOR1100 plisséhor PICOPLIS® - profielen en onderdelen
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 RAL7016 antracietgrijs mat 
 RAL9001 crèmewit
 RAL9005 gitzwart mat 
 RAL9010 zuiver wit
 RALx volgens opgave

Kenmerken

• Italiaans design, ontworpen voor gebruik in zowel raam als deur
• Slechts 25mm diep met een smalle treklijst van 40mm. Door de grote afmeting van een 
 enkele plisséhor, zeer geschikt voor grotere openingen.
• Het geplisseerde gaas vergroot de zichtbaarheid en is leverbaar in antracietgrijs.
• Ontworpen voor plaatsing in-de-dag, maar met extra profielen ook perfect op-de-dag te plaatsen.
• Maximaal 14mm in hoogte en 10mm in breedte corrigeerbaar.
• Standaard leverbaar in de kleuren RAL7016 antracietgrijs mat, RAL9001 crèmewit, RAL9005 gitzwart mat en RAL9010 zuiver wit en  
 op aanvraag in vele andere RAL-kleuren (let op: tegen meerprijs en langere levertijd)
• Bij RAL9010 worden witte kunststof onderdelen toegepast, bij alle andere kleuren zijn de onderdelen antraciet.
• Werkt zonder onder- of bovenketting waardoor zeer geruisloos.
• Weersbestendig en onderhoudsvriendelijk.
• De PICOPLIS® maxi wordt standaard geleverd met aluminium onderrail in RAL7016 antracietgrijs. Deze onderrail is voorzien van een  
 geïntegreerde waterafvoer (zie afbeelding).
• minimale afmeting: enkele plisséhor 285x200mm (BxH)  |  dubbele plisséhor 570x200 (BxH)
• maximale afmeting: enkele plisséhor 2450x3000mm (BxH)  |  dubbele plisséhor 4900x3000mm (BxH)
• Op maat gemaakt en is door een vakman gemakkelijk te monteren, mits de montagehandleiding nauwkeurig en in de juiste volgorde  
 wordt gevolgd. 
• Elke PICOPLIS® maxi wordt geleverd met een uitgebreid instructieboekje en onderhoudstips voor de eindgebruiker.

Techniek    Kleuren

Inmeten

Zowel in de breedte als in de hoogte op 3 plaatsen de strakke dagmaat meten. De kleinste maten zijn de bestelmaten. 

Montage

Bij elke plisséhor wordt een uitgebreide montagehandleiding verpakt. Volg deze instructie nauwkeurig en in de juiste volgorde.

HOR1200 plisséhor PICOPLIS maxi® by Bettio

GaascassetteGreeplijst
Borstel

Dwarsdoorsnede

354015

25

GaasSluitprofiel
 (optioneel)
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HOR1200 plisséhor PICOPLIS maxi - maatwerk

Hoogte (mm)

RAL7016  
antracietgrijs mat

Hoogte (mm)

RAL9001  
crèmewit

Hoogte (mm)

RAL9005  
gitzwart mat

Hoogte (mm)

RAL9010  
zuiver wit

Breedte tot 1000 Breedte tot 1000 Breedte tot 1000 Breedte tot 1000

200 - 1500mm i08536 200 - 1500mm i08521 200 - 1500mm i08987 200 - 1500mm i08506

1501 - 2400mm i08537 1501 - 2400mm i08522 1501 - 2400mm i08988 1501 - 2400mm i08507

2401 - 3000mm i08538 2401 - 3000mm i08523 2401 - 3000mm i08989 2401 - 3000mm i08508

Breedte 1001-1300mm Breedte 1001-1300mm Breedte 1001-1300mm Breedte 1001-1300mm

200 - 1500mm i08539 200 - 1500mm i08524 200 - 1500mm i08990 200 - 1500mm i08509

1501 - 2400mm i08540 1501 - 2400mm i08525 1501 - 2400mm i08991 1501 - 2400mm i08510

2401 - 3000mm i08541 2401 - 3000mm i08526 2401 - 3000mm i08992 2401 - 3000mm i08511

breedte 1301-1601mm breedte 1301-1601mm breedte 1301-1601mm breedte 1301-1601mm

200 - 1500mm i08542 200 - 1500mm i08527 200 - 1500mm i08993 200 - 1500mm i08512

1501 - 2400mm i08543 1501 - 2400mm i08528 1501 - 2400mm i08994 1501 - 2400mm i08513

2401 - 3000mm i08544 2401 - 3000mm i08529 2401 - 3000mm i08995 2401 - 3000mm i08514

breedte 1601-1800mm breedte 1601-1800mm breedte 1601-1800mm breedte 1601-1800mm

200 - 1500mm i08545 200 - 1500mm i08530 200 - 1500mm i08996 200 - 1500mm i08515

1501 - 2400mm i08546 1501 - 2400mm i08531 1501 - 2400mm i08997 1501 - 2400mm i08516

2401 - 3000mm i08547 2401 - 3000mm i08532 2401 - 3000mm i08998 2401 - 3000mm i08517

breedte 1801-2450mm breedte 1801-2450mm breedte 1801-2450mm breedte 1801-2450mm

200 - 1500mm i08548 200 - 1500mm i08533 200 - 1500mm i08999 200 - 1500mm i08518

1501 - 2400mm i08549 1501 - 2400mm i08534 1501 - 2400mm i09000 1501 - 2400mm i08519

2401 - 3000mm i08550 2401 - 3000mm i08535 2401 - 3000mm i09001 2401 - 3000mm i08520

           RALx 
volgens 
opgave

i08573

*Let op: de hoogte moet altijd minimaal 8cm groter zijn dan de breedte

RAL7016  
antracietgrijs mat

RAL9001  
crèmewit

RAL9005  
gitzwart mat

RAL9010  
zuiver wit

RALx
volgens opgave

HOR1100+1200+6100  
op-de-dag hoekprofiel 30x20x2mm

300cm i08466 i08464 i08965 i08465 i10868
600cm op=op i08571

HOR1100+1200+6100 sluitprofiel 4 
90m voor IDD-plaatsing PICOPLIS + 
PICOPLIS maxi + PICOSCENICA

300cm i08193 i08191 i08966 i08192 i09007

HOR1200 plisséhor PICOPLIS® maxi - profielen en onderdelen

Art.nr. Omschrijving Besteleenheid

i09008 HORPICO handgreep tuigleer voor HOR1100 PICOPLIS®, HOR1200 PICOPLIS® maxi  
en HOR6100 PICOSCENICA® 2 stuks

1 set

i00094 HORPICO schuine onderrail aluminium zilver geanodiseerd voor HOR1100 PICOPLIS®,  
HOR1200 PICOPLIS® maxi en HOR6100 PICOSCENICA® 300cm

1 lengte

Voor displays, monsters en documentatie: zie VERKOOPONDERSTEUNING vanaf p.70
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 28mm  43mm 34mm  34mm dunne lip

Brasser Horsystemen
Bestelformulieren en andere interessante informatie vindt u op www.schadebo.nl onder “DOWNLOADS” in de menubalk.  |  @=uitlopend

33

HOR2000 inzethor
Kenmerken

•  Het verenstalen kliksysteem maakt dit de meest praktische oplossing  
voor een draai/kiep of naar binnendraaiend raam van kunststof en hout. 

• Aluminium profielen, dus weersbestendig en onderhoudsvrij.
•  Makkelijk van binnenuit te plaatsen en uit te nemen, belemmert het openen en  

sluiten niet.
•  Met profiel dunne lip (34mm) ook te plaatsen in ramen met het politiekeurmerk  

VEILIG WONEN.
•  Standaard met grijs, crème of zandkleurig glasfiber gaas leverbaar en tegen  

meerprijs met: 
 o     Panoramagaas: zéér fijnmazig zwart gaas met een flinterdunne draad.  

Hoe zwarter het gaas, hoe beter de “doorkijkbaarheid” en omdat  
het zo fijn geweven is, is deze subliem. Let op: de maximale breedte van  
een inzethor met Panoramagaas is 150cm.

 o      Polltex® pollengaas: houdt niet alleen pollen, maar ook fijnstof tegen!
• Afmeting inzethor minimaal 200x200mm en maximaal 1300x2000mm.
• Op maat gemaakt en door een vakman gemakkelijk te monteren.

TIP: crème en zand passen vaak veel beter in een interieur dan grijs of zwart en verhogen daarnaast de privacy want: hoe lichter het gaas, hoe meer licht er wordt weerkaatst en 
hoe minder goed er van buitenaf naar binnen kan worden gekeken. Vooral fijn voor slaapkamers (zie praktijksituatie).

Techniek

28mm 34mm
34mm 
dunne 

lip
43mm 28mm 34mm

34mm 
dunne 

lip
43mm

RAL3005 wijnrood X X RAL9005 gitzwart X

RAL5004 zwartblauw X RAL9006 blank alu-kleurig X X

RAL5011 staalblauw X X X RAL9010 zuiver wit X X X X

RAL6009 dennengroen X X X RAL9016 verkeerswit X X X X

RAL6064 monumentengroen X X RALx volgens opgave* X X X X

RAL7016 antracietgrijs X X X X   EV1 zilver geanodiseerd X X X X

 RAL9001 crèmewit X X X X

Kleuren

Inmeten

Type kozijn bepalen (zie toepassingen verderop) en kleinste doorzichtmaat opgeven.

Let op: 
 • Bij houten kozijnen kan er een aluminium strip in het kozijn zitten, hier komt de hor meestal op te staan.  
  Dit duidelijk aangeven op het bestelformulier!
 • In verband met stabiliteit wordt vanaf 1300mm een tussenstijl in het inzethor gemonteerd.

Houd bij een inzethor met tussenprofiel bij een meerruitsraam rekening met de hoogte van de raamroede(n). Standaard wordt het tussenprofiel in het 
midden van de hor geplaatst, maar dat kan bij een andere raamroedeverdeling erg lelijk zijn. Geef eventueel op het bestelformulier bij ‘Bijzonderheden” 
de gewenste hoogte van het tussenprofiel op. Zie praktijksituatie op foto hierboven waarbij de tussenprofielen op de hoogte van de raamroede zijn 
gemonteerd.

1Let op: voor alle profielen RALx volgens opgave gelden prijzen en levertijden op aanvraag; informeer bij onze afdeling verkoop.



Standaardprofiel

C: Verdiept profiel met 
brede opstaande rand

A: Verdiept profiel B: Verdiept profiel met 
smalle opstaande rand
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Toepassing 1 • Niet-verdiept profiel 
 

Oplossingen: 
1. 28 mm profiel met als bevestiging hoge en lage nok (in combinatie met rolluik).
2. 34 mm of 43 mm profiel met als bevestiging hoge en lage nok.

Hor inzetten:
1.  Raam geheel openen en éérst de bovenkant van de hor (de hoge nok) in een  

schuin opgaande beweging in het kozijn zetten.
2. De ondernok over het onderkozijn tillen en laten zakken. 

Hor uitnemen:
1. Het bovenprofiel met de hoge nok aan de buitenkant naar boven drukken.
2. De lage ondernok over het kozijn naar binnen tillen. Hor laten zakken om uit te nemen.

Toepassing 2 • Verdiept profiel (renovatieprofiel) en verdiept vlak profiel met opstaande rand
 

Oplossing: 
1. 34 mm profiel met als bevestiging boven verenstaal en onder druppels.

Hor inzetten:
1. Raam geheel openen en de hor, met de druppels onder, in het kozijn zetten.
2. Daarna de bovenkant van de hor naar buiten drukken. 

Hor uitnemen:
1.  Hor aan de bovenzijde naar binnen trekken. 

Let op: indien aan de bovenzijde van het kozijn ook een opstaande rand zit, verzoeken
wij u contact op te nemen met onze afdeling verkoop. De hor moet dan namelijk op een andere
manier worden bevestigd.

HOR2000 inzethor
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 Toepassing 3 • Houten kozijn met verspringende aluminium strip 

Oplossing:
1. Profiel 28, 34 of 43mm met als bevestiging verenstaal (duidelijk aangeven op bestelformulier!)

Inmeten: 
1.  Wanneer er géén ruimte tussen het zijprofiel van het kozijn en de aluminiumstrip zit,  

komt de hor met de flensrand op de aluminium strip te staan. Meet hiervoor de strakke  
doorzichtmaat vanaf de aluminium strip. GEEF DIT DUIDELIJK AAN OP HET BESTELFORMULIER. 
 
NB. Let op dat er genoeg ruimte is i.v.m. lekdorpel, uitsteken van het raam of ventilatierooster.

2.  Wanneer er wel ruimte is tussen het zijprofiel van het kozijn en de aluminiumstrip,  
zal de hor er tussen zakken. In deze situatie duidelijk aangeven tot waar de hor valt  
en eventueel opvullen, zodat de hor alsnog op de aluminium strip komt te staan.  
 
NB. Gelieve in dit geval een situatieschets mee te sturen.

Hor inzetten:
1. Raam geheel openen en de hor, met de veren naar boven, in het kozijn zetten.
2. Daarna de bovenkant van de hor naar buiten drukken. 

Hor uitnemen:
1.  Hor aan de bovenzijde naar binnen trekken.

Toepassing 4 • (Houten) kozijn met aluminium strip 

Oplossing:
1. 28, 34 of 43mm profiel met als bevestiging verenstaal (duidelijk aangeven op bestelformulier!)

Inmeten: 
1.  De hor komt niet met de flensrand op de aluminium strip te staan, maar tegen het profiel aan 
 zoals bij de andere zijden van het kozijn. Meet de strakke doorzichtmaat.  

Hor inzetten:
1. Raam geheel openen en de hor, met de veren naar boven, in het kozijn zetten.
2. Daarna de bovenkant van de hor naar buiten drukken. 

Hor uitnemen:
1.  Hor aan de bovenzijde naar binnen trekken.

HOR2000 inzethor
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HOR2000 inzethor - maatwerk

28mm 34mm 34mm dunne lip 43mm

Kleur  ▼ Max. afm.
►

1300
x

1300

1300
x

2000

1300
x

1300

1300
x

2000

1300
x

1300

1300
x

2000

1300
x

1300

1300
x

2000

RAL3005  
wijnrood i04064 i04065 i04267 i04268 i04319 i04307

RAL5004  
zwartblauw i06761 i06762 i04340 i04341

RAL5011  
staalblauw i04058 i04059 i04269 i04270 i04317 i04305

RAL6009  
dennengroen i04062 i04063 i04271 i04272 i04362 i04363

RAL6064  
monumentengroen i04292 i04293 i04273 i04274

RAL7016  
antracietgrijs i04360 i04361 i04056 i04057 i04275 i04276 i04316

RAL9001  
crèmewit i04310 i04298 i02826 i02814 i04243 i04244

RAL9005  
gitzwart i08874 i08875 i04314 i04302

RAL9006 blank  
aluminiumkleurig i02817 i01757 i04263 i04264

RAL9010  
zuiver wit i04309 i04297 i02815 i02816 i04241 i04242 i08366 i08367

RAL9016  
verkeerswit i04771 i04772 i04258 i04259 i04265 i04266

EV1  
zilver geanodiseerd i04329 i04330 i04279 i04280

RALx 
volgens opgave i04313 i04301 i02818 i04034 i04245 i04246 i04320 i04308
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HOR2000 inzethor - profielen

 

Kleur 28mm 34mm 34mm dunne lip 43mm Tussenprofiel

brute i01162 i04257 i04126 i01042 i01041

RAL3005  
wijnrood i04475@ i04256 i04284 i04030

RAL5004  
zwartblauw i06709 i08112

RAL5011  
staalblauw i01164 i04254 i04285 i01222@ i01237

RAL6009  
dennengroen i01163 i04252 i04286 i01080@ i01084

RAL6064  
monumentengroen i04281 i04287 i04295@ i04296

RAL7016  
antracietgrijs i04358 i04255 i04290 i04359 i03981

RAL8014  
sepiabruin i01079@

RAL9001  
crèmewit i01165 i04250 i04125 i01223 i01082

RAL9005
gitzwart i08574 i08876

RAL9006 blank  
aluminiumkleurig i04334 i01078 i04282 i01085

RAL9010  
zuiver wit i01100 i04248 i04139 i01037 i01043

RAL9016  
verkeerswit i04472 i01576 i04283 i04365 i01582

EV1  
zilver geanodiseerd i01577 i04289 i04331

RALx 
volgens opgave i01570 i01579 i04127 i01575 i01585
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Art.nr. Omschrijving Besteleenheid

i01784 HOR2000+3000 verstekhoek voor inzet- en voorzethor kunststof zwart 50 stuk

i01792 HOR2000+3000 variabele verstekhoek voor inzet- en voorzethor wit 10mm 10 stuk

i01788 HOR2000 inzethor doe-het-zelf-hoek 34mm 10 stuk

i04550 HOR2000 inzethor doe-het-zelf-hoek 34mm zak à 4 stuks wit 5 zak

i01889 HOR8000 inrolpees grijs soepel 5,1mm doorsnede wanddikte 2,2mm bundel à 50m 1 bundel

i01891 HOR8000 inrolpees grijs soepel 5,1mm doorsnede wanddikte 2,2mm haspel à 200m 1 haspel

i02546 HOR8000 inrolpees grijs hard 5,1mm doorsnede wanddikte 2,2mm haspel à 200m 1 haspel

i02547 HOR8000 inrolpees grijs soepel 4,4mm doorsnede wanddikte 1,7mm haspel à 250m 1 haspel

i04098 HOR2000 inzethor klem verenstaal tbv 28mm 10 stuk

i04028 HOR2000 inzethor klem verenstaal tbv 34 en 43mm 50 stuk

i02838 HOR2000 inzethor stelnok kunststof 6+15mm zak à 50 sets wit 1 zak

i02561 HOR2000 inzethor stelnok kunststof 6+15mm zak à 50 sets zwart 1 zak

i04552 HOR2000 inzethor stelnok kunststof 6+15mm zak à 2 sets wit 10 zak

i01787 HOR2000 inzethor bovenveer zak à 50 stuks wit 1 zak

i02589 HOR2000 inzethor bovenveer zak à 50 stuks zwart 1 zak

HOR2000 inzethor – onderdelen
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Art.nr. Omschrijving Besteleenheid

i04551 HOR2000 inzethor bovenveer+spie zak à 2 paar wit 10 zak

i01786 HOR2000 inzethor spie niet verzonken zak à 50 stuks wit 1 zak

i01600 HOR2000 inzethor spie niet verzonken zak à 50 stuks zwart 1 zak

i02587 HOR2000 inzethor spie verzonken zak à 50 stuks wit 1 zak

i02588 HOR2000 inzethor spie verzonken zak à 50 stuks zwart 1 zak

i04770 HOR2000 inzethor druppel transparant vel 96st 1 vel

i04547 HOR2000 inzethor PVC insteekdruppel 3 5x9mm transparant 10 stuk

Voor displays, monsters en documentatie: zie VERKOOPONDERSTEUNING vanaf p.70
Op pagina 67 vindt u een overzicht van al ons horgaas.

HOR2000 inzethor - onderdelen
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HOR2000 inzethor met AluClick®
Kenmerken

•  De gepatenteerde AluClick® bevestiging maakt deze hor uitermate geschikt voor praktisch  
alle naar binnendraaiende ramen van aluminium. 

• Aluminium profielen, dus weersbestendig en onderhoudsvrij.
•  Makkelijk van binnenuit te plaatsen en uit te nemen, belemmert het openen en sluiten niet.
• Leverbaar bij 34mm en 43mm profielen. 
•  Standaard met grijs, crème of zandkleurig glasfiber gaas leverbaar en tegen meerprijs met: 
 o  Panoramagaas: zéér fijnmazig zwart gaas met een flinterdunne draad. Hoe zwarter het gaas,  

hoe beter de “doorkijkbaarheid” en omdat het zo fijn geweven is, is deze subliem.  
Let op: de maximale breedte van een inzethor met Panoramagaas is 150cm.

 o  Polltex® pollengaas: houdt niet alleen pollen, maar ook fijnstof tegen!
•  Afmeting inzethor minimaal 200x200mm en maximaal 1300x2000mm.
• Op maat gemaakt en door een vakman gemakkelijk te monteren.

TIP: crème en zand passen vaak veel beter in een interieur dan grijs of zwart en verhogen daarnaast de privacy  
want: hoe lichter het gaas, hoe meer licht er wordt weerkaatst en hoe minder goed er van buitenaf naar binnen  
kan worden gekeken. Vooral fijn voor slaapkamers (zie praktijksituatie op pagina 33).

Techniek

Kleuren

 

Inmeten

Kleinste doorzichtmaat, dikte (D) kozijn en type kozijn opgeven.

Toepassing

Indien dikte 'D' < 5mm: alleen leverbaar met 43mm profiel met AluClick® bevestiging 
Indien dikte 'D' > 5mm: alleen leverbaar met 34mm profiel met AluClick® bevestiging
Indien dikte 'D' = 5mm: leverbaar met 34 of 43mm profiel met AluClick® bevestiging 

Montage

Hor inzetten: 
1. Raam openen en de hor, vastgehouden aan het tussenprofiel1, geheel naar 
 buiten steken.
2.  Bovenkant hor tegen het kozijn aan trekken, daarna hor optillen, tot het 
 bovenkozijn tussen de AluClick® en het horprofiel zit.
3. Hor voorzichtig optillen en de ondersteunplaatjes over het onderkozijn tillen. 
 Hor laten zakken totdat de ondersteunplaatjes om het onderkozijn knellen.
Hor uitnemen:
1. Hor voorzichtig optillen totdat ondersteunplaatjes van onderkozijn vrijkomen. 
2. Onderkant hor naar buiten drukken en laten zakken.
1 Let op: In verband met het plaatsen en uitnemen van het inzethor wordt bij alle maten een tussenstijl gemonteerd.

 34 mm  43 mm

34mm 43mm 34mm 43mm

RAL3005 wijnrood X RAL9001 crèmewit X X

RAL5004 zwartblauw X RAL9006 blank alu-kleurig X X

RAL5011 staalblauw X X RAL9010 zuiver wit X X

RAL6009 dennengroen X X RAL9016 verkeerswit X X

RAL6064 monumentengroen X X RALx volgens opgave X X

RAL7016 antracietgrijs X X EV1 zilver geanodiseerd X
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HOR2000 inzethor AluClick® – maatwerk max. afmeting 1300x2000mm

Kleur ▼                                            Profieltype  ► 34mm 43mm Kleur ▼                                            Profieltype  ► 34mm 43mm

RAL3005 wijnrood i04055 RAL9001 crèmewit i02827 i10873

RAL5004 zwartblauw i06763 RAL9006 blank alu-kleurig i02820 i10874@

RAL5011 staalblauw i04052 i10869 RAL9010 zuiver wit i02819 i10875

RAL6009 dennengroen i04054 i10870 RAL9016 verkeerswit i04333 i10876

RAL6064 monumentengroen i04332 i10871@ RALx volgens opgave i02821 i10877

RAL7016 antracietgrijs i04051 i10872 EV1 zilver geanodiseerd i04533

Art.nr. Omschrijving Besteleenheid

i02456 HOR2000 inzethor AluClick® onderdelenset set 4-8mm blank 1 set

i02457 HOR2000 inzethor AluClick® onderdelenset set 4-8mm zwart 1 set

i02451 HOR2000 inzethor AluClick® bladveer 10 stuk

i02450 HOR2000 inzethor AluClick® bladveersteun 10 stuk

i02452 HOR2000 inzethor AluClick® bladveerblokkering 10 stuk

i01771 HOR2000 inzethor AluClick® vulplaatset 1+2mm wit 10 set

i04261 HOR2000 inzethor AluClick® vulplaatset 1+2mm zwart 10 set

i04540 HOR2000 inzethor AluClick® uitvulblokje kunststof 10x10x35mm geboord

Voor displays, monsters en documentatie: zie VERKOOPONDERSTEUNING vanaf p.70

HOR2000 inzethor AluClick® – onderdelen
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HOR2100 inzethor

Kenmerken

•  Universele inzethor en dus geschikt voor praktisch alle naar binnen draaiende ramen van kunststof en hout.
• Hor is zeer eenvoudig van binnenuit te plaatsen.
• Hor is te plaatsen in ramen met het Politiekeurmerk VEILIG WONEN.
• Optie: toepassing van 'Panorama gaas' (tegen meerprijs). Dit is zwart, zéér fijnmazig gaas met een flinterdunne draad waar ook de  
  kleinste insecten niet doorheen kunnen. Omdat het zo'n fijn geweven gaas is, is de 'doorkijkbaarheid' subliem. Let op: de maximale 

breedte van een inzethor met Panoramagaas is 150cm. 
• Optie: toepassing van pollengaas (tegen meerprijs).
• De hor is makkelijk uitneembaar.
• De hor is weerbestendig en onderhoudsvrij.

Techniek

Kleuren

 RAL5011 staalblauw RAL9001 crèmewit
 RAL6009 dennengroen RAL9010 zuiver wit
 RAL6064 monumentengroen RAL9016 verkeerswit
 RAL7016 antracietgrijs 

Inmeten

Bepaal type kozijn en zie volgende pagina's hoe in te meten.
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Toepassing 1 en 1a • Kunststof kozijn met verdiept profiel
 
Oplossingen: 
1. Sleufklemmen 34mm

Hor inzetten:
1.  Raam geheel openen en het horraam van binnenuit in zijn geheel naar buiten 
 plaatsen.
2. Vervolgens de bovenste vaste klemmen in de sponning plaatsen.
3. Horraam aan de onderzijde tegen kozijn trekken en onderste klemmen handmatig 
 in de onderste sponning plaatsen (deze blijven los).

Hor uitnemen:
1. Onderste klemmen één voor één over sponning halen en tegelijkertijd hor aan 
 onderzijde rustig naar buiten duwen (houd het horraam vast zodat het niet 
 naar buiten valt).
2. Daarna bovenklemmen uit sponning halen en horraam naar binnen uitnemen.

Hor inmeten:
1. Zie meetinstructie rechts.
2. Tip: gebruik stukje profiel met klem om exacte 
 positie te bepalen.

 
Toepassing 2 • Houten kozijn met verspringende aluminium strip op onderdorpel 

Oplossingen: 
1. Sleufklemmen 29mm en 34mm

Hor inzetten:
1. Raam openen en het horraam van binnenuit in zijn geheel naar buiten plaatsen.
2. Vervolgens de bovenste vaste klemmen in de sponning plaatsen.
3. Horraam aan de onderzijde tegen kozijn trekken en onderste klemmen handmatig in de onderste 
 sponning plaatsen (de klemmen blijven los).

Hor uitnemen:
1. Onderste klemmen één voor één over sponning halen en tegelijkertijd hor aan onderzijde rustig naar 
 buiten duwen (houd het horraam vast zodat het niet naar buiten valt).
2. Daarna bovenklemmen uit sponning halen en horraam naar binnen uitnemen. 

HOR2100 inzethor

Toepassing 1:
boven en 
onderdorpel schuin

Toepassing 1a:
boven recht en 
onderdorpel schuin

34mm

34mm

meetpunt A

meetpunt B

hoogte H

meetpunten A en B
zitten op 34mm vanaf
binnenzijde kozijn

hoogte H en breedte B
meten op 34mm vanaf
binnenzijde kozijn

MEETINSTRUCTIE
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Hor inmeten:
1. Zie meetinstructie rechts.
2. Tip: gebruik stukje profiel met klem om exacte positie te bepalen.

 Toepassing 3 • Houten kozijn met aluminium strip op onderdorpel 

Oplossingen: 
1. Sleufklemmen 34mm

Hor inzetten:
1.  Raam geheel openen en het horraam van binnenuit in zijn geheel naar buiten plaatsen.
2. Vervolgens de bovenste vaste klemmen in de sponning plaatsen.
3. Horraam aan de onderzijde tegen kozijn trekken en onderste klemmen handmatig in de onderste 
 sponning plaatsen (deze blijven los).

Hor uitnemen:
1. Onderste klemmen één voor één over sponning halen en tegelijkertijd hor aan onderzijde rustig naar 
 buiten duwen (houd het horraam vast zodat het niet naar buiten valt).
2. Daarna bovenklemmen uit sponning halen en horraam naar binnen uitnemen. 

Hor inmeten:
1. Zie meetinstructie rechts.
2. Tip: gebruik stukje profiel met klem om exacte positie te bepalen.

HOR2100 inzethor

kozijn

29mm

meetpunt A zit 
op 29mm vanaf
binnenzijde kozijn

34mm
meetpunt B zit op 
34mm vanaf binnenzijde
van aluminium strip

meetpunt A

meetpunt B

hoogte H

MEETINSTRUCTIE

kozijn

34mm

34mm

meetpunt A

meetpunt B

hoogte H

meetpunten A en B
zitten op 34mm vanaf
binnenzijde kozijn en strip

hoogte H en breedte B
meten op 34mm vanaf
binnenzijde kozijn en strip

MEETINSTRUCTIE
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HOR2100 inzethor - maatwerk

HOR2100 inzethor - profielen en onderdelen

Kleur ▼                               Max.afm. ► 1300 x 1300 1300 x 2000 Kleur ▼                               Max.afm. ► 1300 x 1300 1300 x 2000

RAL5011 
staalblauw i08452 i08453 RAL9001 

crèmewit i07091 i07092

RAL6009 
dennengroen i08370 i08371 RAL9010 

zuiver wit i07093 i07094

RAL6064  
monumentengroen i08372 i08373 RAL9016 

verkeerswit i08368 i08369

RAL7016 
antracietgrijs i07095 i07096

Art.nr. Omschrijving Besteleenheid

i07034 HOR2100 inzethor profiel universeel RAL9001 crèmewit 600cm 1 stuk

i07035 HOR2100 inzethor profiel universeel RAL9010 zuiver wit 600cm 1 stuk

i07039 HOR2100 inzethor profiel universeel RAL7016 antracietgrijs 600cm 1 stuk

i07036 HOR2100 inzethor profiel universeel RAL9016 verkeerswit 600cm 1 stuk

i07038 HOR2100 inzethor profiel universeel RAL5011 staalblauw 600cm 1 stuk

i07037 HOR2100 inzethor profiel universeel RAL6009 dennengroen 600cm 1 stuk

i07055 HOR2100 inzethor profiel universeel RAL6064 monumentengroen 600cm 1 stuk

i01784 HOR2000+3000 verstekhoek voor inzet- en voorzethor kunststof zwart
(ook te gebruiken bij HOR2100)

10 stuk

i01889 HOR8000 inrolpees grijs 5,1mm soepel doorsnede wanddikte 2,2mm bundel à 50m 1 bundel

i01891 HOR8000 inrolpees grijs 5,1mm soepel doorsnede wanddikte 2,2mm haspel à 200m 1 haspel

i02546 HOR8000 inrolpees grijs 5,1mm hard doorsnede wanddikte 2,2mm haspel à 200m 1 haspel

i02547 HOR8000 inrolpees grijs 4,4mm soepel doorsnede wanddikte 1,7mm haspel à 250m 1 haspel

i01601 HOR8000 inroller professioneel 1 stuk

i02560 HOR8000 inroller professioneel reservewiel 1 stuk
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Art.nr. Omschrijving Besteleenheid

i07085 HOR2100 inzethor sleufklem 29mm dunne lip 10 stuk

i07050 HOR2100 inzethor sleufklem 34mm dunne lip 10 stuk

i07086 HOR2100 inzethor sleufklem 29mm standaard 10 stuk

i07049 HOR2100 inzethor sleufklem 34mm standaard 10 stuk

i07082 HOR2100 inzethor borstel grijs 4mm tbv afsluiting vlakke kant 6 meter

i07053 HOR2100 inzethor borstel grijs 10mm tbv afsluiting vlakke kant 6 meter

i07054 HOR2100 inzethor borstel zwart 4mm tbv afsluiting vlakke kant 6 meter

i07053 HOR2100 inzethor borstel grijs 10mm tbv afsluiting vlakke kant 6 meter

i07083 HOR2100 inzethor trekhandgreep 10 stuk

i00075 HOR2100 Reynaers rubberen afdichting rol à 200m

i00076 HOR2100 Reynaers rubberen afdichting bundel à 10m

i07051 HOR2100 veertje 10 stuk

i00091 Wervel hoog wit

i00092 Wervel hoog zwart

S00037 HOR2100 meethulpmiddel 1 stuk

Voor displays, monsters en documentatie: zie VERKOOPONDERSTEUNING vanaf p.70
Op pagina 67 vindt u een overzicht van al ons horgaas.

HOR2100 inzethor - profielen en onderdelen
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HOR3000 voorzethor

Kenmerken

• Voor zowel in als op de dag
• Leverbaar met als bevestiging scharniertjes en wervels.
• Optie: toepassing van 'Panorama gaas' (tegen meerprijs). Dit is zwart, zéér fijnmazig gaas met een flinterdunne draad waar ook de  
  kleinste insecten niet doorheen kunnen. Omdat het zo'n fijn geweven gaas is, is de doorkijkbaarheid subliem.  

Let op: de maximale breedte van een voorzethor met Panoramagaas is 150cm.
• Optie: toepassing van pollengaas (tegen meerprijs).
• Horsysteem is weerbestendig en onderhoudsvrij.

Techniek

Kleuren

 RAL9001 crèmewit RAL9010 zuiver wit 
 RALx volgens opgave1 (tegen meerprijs) EV1 zilver geanodiseerd

1Let op: voor alle profielen RALx volgens opgave gelden prijzen en levertijden op aanvraag; informeer bij onze afdeling verkoop.

Inmeten

Bestelmaat ‘in de dag’  Bestelmaat ‘op de dag’
B = b + 12 mm  B = b + 52 mm
H = h + 12 mm  H = h + 52 mm

 Let op: In verband met stabiliteit wordt vanaf 1300mm een tussenstijl in het   
 voorzethor gemonteerd.

kozijn

kozijnkozijn
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HOR3000 voorzethor - maatwerk

HOR3000 voorzethor - profielen & onderdelen voor productie

Kleur ▼                               Max.afm. ► 1300 x 1300 1300 x 2000 Kleur ▼                               Max.afm. ► 1300 x 1300 1300 x 2000

RAL9001 crèmewit i04327 i04328 EV1 zilver geanodiseerd i02822 i02823

RAL9010 zuiver wit i02824 i02825 RALx volgens opgave i04239 i04240

Art.nr. Omschrijving Besteleenheid

Kaderprofielen
i04322 HOR3000 voorzethor kaderprofiel 600cm RAL9001 crèmewit 5 lengte

i01562 HOR3000 voorzethor kaderprofiel 600cm RAL9010 zuiver wit 5 lengte

i01564 HOR3000 voorzethor kaderprofiel 600cm zilver geanodiseerd 5 lengte

i04779 HOR3000 voorzethor kaderprofiel 600cm RALx kleur volgens opgave 20 lengte

i01565 HOR3000 voorzethor kaderprofiel 600cm brute 5 lengte

Tussenprofielen
i04323 HOR3000 voorzethor tussenprofiel 600cm RAL9001 crèmewit 5 lengte

i01557 HOR3000 voorzethor tussenprofiel 600cm RAL9010 zuiver wit 5 lengte

i04778 HOR3000 voorzethor tussenprofiel 600cm RALkleur volgens opgave 20 lengte

i01560 HOR3000 voorzethor tussenprofiel 600cm zilver geanodiseerd 1 lengte

i04049 HOR3000 voorzethor tussenprofiel 600cm brute 5 lengte

Onderdelen
i01915 HOR3000 voorzethor doe-het-zelf horhoek standaard grijs 10 stuk

i01901 HOR3000 voorzethor doe-het-zelf horhoek standaard wit 10 stuk

i01784 HOR2000+3000 verstekhoek voor inzet- en voorzethor kunststof zwart 50 stuk

i01792 HOR2000+3000 variabele verstekhoek voor inzet- en voorzethor wit 10mm 10 stuk

i01889 HOR8000 inrolpees grijs soepel 5,1mm doorsnede wanddikte 2,2mm bundel à 50m 1 bundel
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Art.nr. Omschrijving Besteleenheid

i01891 HOR8000 inrolpees grijs soepel 5,1mm doorsnede wanddikte 2,2mm haspel à 200m 1 haspel

i02546 HOR8000 inrolpees grijs hard 5,1mm doorsnede wanddikte 2,2mm haspel à 200m

i02547 HOR8000 inrolpees grijs soepel 4,4mm doorsnede wanddikte 1,7mm haspel à 250m

i01933 HOR3000 voorzethor scharnier standaard kunststof grijs 10 stuk

i01935 HOR3000 voorzethor scharnier standaard kunststof wit 10 stuk

i02489 HOR3000 voorzethor scharnier standaard kunststof zwart 10 stuk

i01711 HOR3000 voorzethor tussenblokje kunststof grijs 10 stuk

i01714 HOR3000 voorzethor tussenblokje kunststof wit 10 stuk

i01917 HOR3000 voorzethor wervel los zak à 100st. kunststof grijs 100 stuk

i01905 HOR3000 voorzethor wervel los zak à 100st. kunststof wit 100 stuk

i02516 HOR3000 voorzethor wervel los zak à 100st. kunststof zwart 100 stuk

i00091 HOR2100+3000 wervel hoog voor inzet- en voorzethor zak à 100st. wit 100 stuk

i00092 HOR2100+3000 wervel hoog voor inzet- en voorzethor zak à 100st. grijs 100 stuk

i01919 HOR3000 voorzethor handgreep kunststof grijs 10 stuk

i01907 HOR3000 voorzethor handgreep kunststof wit 10 stuk

i02511 HOR3000 voorzethor handgreep kunststof zwart 10 stuk

i01911 HOR3000 voorzethor handgreep aluminium witgelakt 10 stuk

i01931 HOR8000 magneet wit sluitkracht 4kg 10 stuk

i01903 HOR8000 magneet wit sluitkracht 6kg 10 stuk

HOR3000 voorzethor - profielen & onderdelen voor productie

Op pagina 67 vindt u een overzicht van al ons horgaas.
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Art.nr. Omschrijving Besteleenheid

Profielen
Let op: voor alle profielen RALx volgens opgave gelden prijzen en levertijden op aanvraag; informeer bij onze afdeling verkoop.

i01825 HOR3000 voorzethor kaderprofiel RAL9001 crèmewit 100cm 10 stuk

i01826 HOR3000 voorzethor kaderprofiel RAL9001 crèmewit 120cm 10 stuk

i01827 HOR3000 voorzethor kaderprofiel RAL9001 crèmewit 150cm 10 stuk

i01828 HOR3000 voorzethor kaderprofiel RAL9001 crèmewit 180cm 10 stuk

i01829 HOR3000 voorzethor kaderprofiel RAL9001 crèmewit 210cm 10 stuk

i01830 HOR3000 voorzethor kaderprofiel RAL9001 crèmewit 290cm 10 stuk

i01661 HOR3000 voorzethor tussenprofiel RAL9001 crèmewit 100cm 10 stuk

i01662 HOR3000 voorzethor tussenprofiel RAL9001 crèmewit 150cm 10 stuk

i01831 HOR3000 voorzethor kaderprofiel RAL9010 zuiver wit 100cm 10 stuk

i01832 HOR3000 voorzethor kaderprofiel RAL9010 zuiver wit 120cm 10 stuk

i01833 HOR3000 voorzethor kaderprofiel RAL9010 zuiver wit 150cm 10 stuk

i01834 HOR3000 voorzethor kaderprofiel RAL9010 zuiver wit 180cm 10 stuk

i01835 HOR3000 voorzethor kaderprofiel RAL9010 zuiver wit 210cm 10 stuk

i01836 HOR3000 voorzethor kaderprofiel RAL9010 zuiver wit 290cm 10 stuk

i01665 HOR3000 voorzethor tussenprofiel RAL9010 zuiver wit 100cm 10 stuk

i01667 HOR3000 voorzethor tussenprofiel RAL9010 zuiver wit 150cm 10 stuk

i01855 HOR3000 voorzethor kaderprofiel zilver geanodiseerd 100cm 10 stuk

i01857 HOR3000 voorzethor kaderprofiel zilver geanodiseerd 120cm 10 stuk

i01858 HOR3000 voorzethor kaderprofiel zilver geanodiseerd 150cm 10 stuk

i01862 HOR3000 voorzethor kaderprofiel zilver geanodiseerd 180cm 10 stuk

i01325 HOR3000 voorzethor kaderprofiel zilver geanodiseerd 210cm 10 stuk

i01854 HOR3000 voorzethor kaderprofiel zilver geanodiseerd 290cm 10 stuk

i01663 HOR3000 voorzethor tussenprofiel zilver geanodiseerd 100cm 10 stuk

i01666 HOR3000 voorzethor tussenprofiel zilver geanodiseerd 150cm 10 stuk

Onderdelen
i04042 HOR3000 voorzethor doe-het-zelf-hoek kunststof zak à 4 stuks wit 10 zak

i04043 HOR3000 voorzethor doe-het-zelf-hoek kunststof zak à 4 stuks grijs 10 zak

HOR3000 voorzethor - profielen en onderdelen voor winkelpresentatie
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HOR3000 voorzethor - profielen en onderdelen voor winkelpresentatie

Art.nr. Omschrijving Besteleenheid

i04035 HOR3000 voorzethor scharnier+schroef kunststof zak à 2 stuks zwart 10 zak

i04036 HOR3000 voorzethor scharnier+schroef kunststof zak à 2 stuks grijs 10 zak

i04037 HOR3000 voorzethor scharnier+schroef kunststof zak à 2 stuks wit 10 zak

i04044 HOR3000 voorzethor tussenblokje kunststof zak à 2 stuks wit 10 zak

i04045 HOR3000 voorzethor tussenblokje kunststof zak à 2 stuks grijs 10 zak

i04038 HOR3000 voorzethor wervel+schroef kunststof zak à 4 stuks wit 10 zak

i04039 HOR3000 voorzethor wervel+schroef kunststof zak à 4 stuks grijs 10 zak

i04068 HOR3000 voorzethor handgrepen+schroef kunststof zak à 2 stuks zwart 10 zak

i04040 HOR3000 voorzethor handgrepen+schroef kunststof zak à 2 stuks wit 10 zak

i04041 HOR3000 voorzethor handgrepen+schroef kunststof zak à 2 stuks grijs

i01890 HOR8000 inrolpees + inroller kunststof zak à 6,m heel donker antraciet/zwartbruin 10 zak

i04046 HOR3000 inrolpees + inroller kunststof zak à 6,4m grijs 10 zak

i04047 HOR3000 inrolpees + inroller kunststof zak à 10m grijs 10 zak

i02109 HOR3000 complete onderdelenset om een voorzethorraam te maken grijs 10 zak

i04048 HOR8000 retail gaas glasfiber grijs rol 1,2x2,5m 10 rol

i01881 HOR8000 sticker horgaas vlinder voor horgaas vel à 2st 1 vel

Voor displays, monsters en documentatie: zie VERKOOPONDERSTEUNING vanaf p.70.
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HOR3100 schuifraamhor

Eindelijk een oplossing voor die prachtige verticaal schuivende ramen in mooie binnenstedelijke panden: de schuifraamhor van  
Brasser Horsystemen is een eigen ontwikkeling van Schadébo die speciaal voor deze toepassing is ontwikkeld. 

De schuifraamhor bestaat uit een dubbel voorzethorraam dat bijeen wordt gehouden door speciale klemmetjes waardoor het  
uitschuifbaar is. U meet de ruimte tussen de sponning en geeft de gewenste hoogte door; wij bepalen de minimale overlap die  
nodig is om de hor stabiel te houden.

HOR3100 voorzethor - maatwerk

Kleur ▼                               Max.afm. ► 1300 x 600 1300 x 1000 Kleur ▼                               Max.afm. ► 1300 x 600 1300 x 1000

RAL9001 crèmewit i08553 i08554 EV1 zilver geanodiseerd i08555 i08556

RAL9010 zuiver wit i08551 i08552 RALx volgens opgave i08557 i08558

Voor displays, monsters en documentatie: zie VERKOOPONDERSTEUNING vanaf p.70.
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Kenmerken

• Uitermate geschikt voor montage zowel op-de-dag als in-de-dag.
• Stijlvol ontwerp met een aluminium cassette van slechts 42 mm.
• Horsysteem is weerbestendig en onderhoudsvrij.
• De rolhor is standaard uitgerust met een oprolvertrager (softsluiting), zodat de treklijst rustig in de cassette oprolt.
•  Wij leveren de rolhorramen standaard met remvertraging en de gepatenteerde Clic-clak® sluiting; deze is ook geschikt voor schuine 

dakramen. De Clic-clak® sluiting is ook verkrijgbaar met kettingbedieding wat vooral voor ouderen én bij hoge ramen een uitkomst is. 
Uiteraard behoort ook de traditionele kantelsluiting tot de mogelijkheden; u kunt dit op het bestelformulier aangeven.

•  Minimale afmeting: 55x70cm (BxH) met oprolvertrager en 35x70cm (BxH) zonder oprolvertrager.

Techniek

Kleuren

 RAL7016 antracietgrijs mat RAL9005 gitzwart mat RALx volgens opgave (tegen meerprijs)
 RAL9001 crèmewit RAL9010 zuiver wit EV1 zilver geanodiseerd

Inmeten • montage in de dag Inmeten • montage op de dag

Bestelmaat (buitenmaat van het hor)  Bestelmaat (buitenmaat van het hor) 
voor in de dag montage: voor op de dag montage:
Breedte (B) = Bidd Breedte (Bodd) = B + 66mm
Hoogte (H) = Hidd Hoogte (Hodd) = H + 54mm + E

Montage

1. Gaascassette op de zijgeleiders plaatsen
2. Zijgeleiders vastschroeven
3. Het horsysteem sluiten

HOR6000 rolhorraam Zelig ® by Bettio

Standaard Clic-clak® sluiting standaard Clic-clak® sluiting + kettingbediening
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Kantelsluiting

Afm. (mm)

RAL7016  
antracietgrijs mat

RAL9001 
crèmewit

RAL9005  
gitzwart mat

RAL9010 
zuiver wit

EV1  
zilver geanodiseerd

RALx
volgens opgave

max 800x1700 i09010 i04013 i08927 i04008 i04555 i04069

max 1000x1700 i09011 i04014 i08928 i04009 i04556 i04070

max 1200x1700 i09012 i04015 i08929 i04010 i04557 i04071

max 1400x1700 i09013 i04016 i08930 i04011 i04558 i04072

max 1600x1700 i09014 i04017 i08931 i04012 i04559 i04073

max 800x2500 i09015 i04133 i08932 i04128 i04560 I10841

max 1000x2500 i09016 i04134 i08933 i04129 i04561 I10842

max 1200x2500 i09017 i04135 i08934 i04130 i04562 I10843

max 1400x2500 i09018 i04136 i08935 i04131 i04563 I10844

max 1600x2500 i09019 i04137 i08936 i04132 i04564 I10845

Clic-clak® sluiting

Afm. (mm)

RAL7016  
antracietgrijs mat

RAL9001
crèmewit

RAL9005  
gitzwart mat

RAL9010  
zuiver wit

EV1 
zilver geanodiseerd

RALx 
volgens opgave

max 800x1700 i09020 i04479 i08937 i04499 i06741 i04519

max 1000x1700 i09021 i04480 i08938 i04500 i06742 i04520

max 1200x1700 i09022 i04481 i08939 i04501 i06743 i04521

max 1400x1700 i09023 i04482 i08940 i04502 i06744 i04522

max 1600x1700 i09024 i04483 i08941 i04503 i06745 i04523

max 800x2500 i09025 i04484 i08942 i04504 i06746 I10846

max 1000x2500 i09026 i04485 i08943 i04505 i06747 I10847

max 1200x2500 i09027 i04486 i08944 i04506 i06748 I10848

max 1400x2500 i09028 i04487 i08945 i04507 i06749 I10849

max 1600x2500 i09029 i04488 i08946 i04508 i06750 I10850

Clic-clak® sluiting met kettingbediening child safe

Afm. (mm)

RAL7016  
antracietgrijs mat

RAL9001 
crèmewit

RAL9005  
gitzwart mat

RAL9010 
zuiver wit

EV1 
zilver geanodiseerd

RALx 
volgens opgave

max 800x1700 i09030 i04489 i08947 i04509 i06751 i04524

max 1000x1700 i09031 i04490 i08948 i04510 i06752 i04525

max 1200x1700 i09032 i04491 i08949 i04511 i06753 i04526

max 1400x1700 i09033 i04492 i08950 i04512 i06754 i04527

max 1600x1700 i09034 i04493 i08951 i04513 i06755 i04528

max 800x2500 i09035 i04494 i08952 i04514 i06756 I10851

max 1000x2500 i09036 i04495 i08953 i04515 i06757 I10852

max 1200x2500 i09037 i04496 i08954 i04516 i06758 I10853

max 1400x2500 i09038 i04497 i08955 i04517 i06759 I10854

max 1600x2500 i09039 i04498 i08956 i04518 i06760 I10855

HOR6000 rolhorraam - maatwerk

Voor displays, monsters en documentatie: zie VERKOOPONDERSTEUNING vanaf p.70.
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HOR6100 rolhor PICOSCENICA® by Bettio

Kenmerken

• Italiaans design, ontworpen voor gebruik in zowel raam als deur
• Slechts 25mm diep met een treklijst van 60mm.
• Deze rolhor wordt geleverd met glad grijs gaas. 
• Ontworpen voor plaatsing in-de-dag, maar met extra profielen ook perfect op-de-dag te plaatsen.
• Maximaal 14mm in hoogte en 10mm in breedte corrigeerbaar.
• Standaard leverbaar in de kleuren RAL7016 antracietgrijs mat, RAL9001 crèmewit, RAL9005 gitzwart mat en RAL9010 zuiver  
  wit en op aanvraag in vele andere RAL-kleuren (let op: tegen meerprijs en langere levertijd).
• Bij RAL9010 worden witte kunststof onderdelen toegepast, bij alle andere kleuren zijn de onderdelen antraciet.
• Luminicerende onderketting, zodat de rolhor wanneer deze gesloten is, ook in het donker heel goed zichtbaar is en extra opvalt. 
• Weersbestendig en onderhoudsvriendelijk.
• De PICOSCENICA is prima zonder onderrail te gebruiken, maar een onderrail vergroot wel de stabiliteit. Wij leveren deze er   
  standaard bij zodat u aan de eindgebruiker de keus kunt laten dan wel ter plekke kunt beoordelen wat de beste optie is. 
• minimale afmeting: enkele plisséhor 500x580mm (BxH)  |  dubbele plisséhor 1000x580mm (BxH)
• maximale afmeting: enkele plisséhor 1380x2500mm (BxH)  |  dubbele plisséhor 2760x2500mm (BxH)
• Op maat gemaakt en door een vakman gemakkelijk te monteren, mits de montagehandleiding nauwkeurig en in de juiste   
  volgorde wordt gevolgd. 
• Elke PICOPLIS® wordt geleverd met een uitgebreid instructieboekje en onderhoudstips voor de eindgebruiker. 

N.B.: door de veerspanning loopt deze deur wat zwaarder.

Techniek

Kleuren

 RAL7016 antracietgrijs mat  RAL9010 zuiver wit 
 RAL9001 crèmewit RALx volgens opgave* 
 RAL9005 gitzwart mat  
   *levertijd op aanvraag 
 
Inmeten

Zowel in de breedte als in de hoogte op 3 plaatsen de strakke dagmaat meten. De kleinste maten zijn de bestelmaten.

Montage 

Bij elke rolhor wordt een uitgebreide montagehandleiding verpakt. Volg deze instructie nauwkeurig en in de juiste volgorde.
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Hoogte (mm)

RAL7016 
antracietgrijs mat

RAL9001 
crèmewit

RAL9005  
gitzwart mat

RAL9010 
zuiver wit

RALx 
volgens opgave

Breedte tot 960 Breedte tot 960 Breedte tot 960 Breedte tot 960 Breedte tot 960

580  - 2500* i08139 i08121 i09003 i08130 i08474

Breedte 961 - 1100 Breedte 961 - 1100 Breedte 961 - 1100 Breedte 961 - 1100 Breedte 961 - 1100

580  - 2500* i08142 i08124 i09004 i08133 i08474

Breedte 1101 - 1380 Breedte 1101 - 1380 Breedte 1101 - 1380 Breedte 1101 - 1380 Breedte 1101 - 1380

580  - 2500* i08145 i08127 i09005 i08136 i08474

*Let op: de hoogte moet altijd minimaal 8cm groter zijn dan de breedte

HOR6100 rolhor PICOSCENICA® - maatwerk

Art.nr. Omschrijving Besteleenheid

i08194 HOR1100+6100 onderrail PICOPLIS® en PICOSCENICA® 15mmx600cm 1 lengte

i09008 HORPICO handgreep tuigleer voor HOR1100 PICOPLIS®, HOR1200 PICOPLIS® maxi  
en HOR6100 PICOSCENICA® 2 stuks

1 set

i00094 HORPICO schuine onderrail aluminium zilver geanodiseerd voor HOR1100 PICOPLIS®,  
HOR1200 PICOPLIS® maxi en HOR6100 PICOSCENICA® 300cm

1 lengte

Voor displays, monsters en documentatie: zie VERKOOPONDERSTEUNING vanaf p.70

HOR6100 rolhordeur PICOSCENICA® - profielen & onderdelen
RAL7016  

antracietgrijs
RAL9001  
crèmewit

RAL9005  
gitzwart mat

RAL9010  
zuiver wit

RALx
volgens opgave

HOR1100+1200+6100  
op-de-dag hoekprofiel 30x20x2mm

300cm i08466 i08464 i08965 i08465 i10868
600cm op=op i08571

HOR1100+1200+6100 sluitprofiel 4 
90m voor IDD-plaatsing PICOPLIS + 
PICOPLIS maxi + PICOSCENICA

490cm i08193 i08191 i08966 i08192 i09007
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Kenmerken

• Uniek en stijlvol ontwerp, slechts 40mm diep dus geringe inbouwruimte nodig.
• Verschillende uitvoeringen: quick release - on-frame - op-de-dag (schuine dakraam) - standaard.
•  Rolhor Revolux® is standaard leverbaar in de kleuren RAL7016 antracietgrijs mat, RAL9001 crèmewit, RAL9005FS  

gitzwart en RAL9010 zuiver wit en verder in elke gewenste RAL-kleur (tegen meerprijs). (let op: tegen meerprijs en langere levertijd).
• Maximale maat 2000x2480mm (BxH)
• Horramen < 1,5m2 worden zonder oprolvertrager geleverd. Indien gewenst, kan deze toch worden aangebracht (zonder meerprijs).  
 Geef dit aan op het bestelformulier. 
• Horsysteem is weerbestendig en onderhoudsvrij.
• Zeer gemakkelijk te monteren/plaatsen.
• Minimale afmeting: 500x500mm (BxH) of 600x500mm (BxH) met oprolvertrager.

Kleuren

 RAL7016 antracietgrijs mat RAL9010 zuiver wit  
 RAL9001 crèmewit RALx volgens opgave* 
 RAL9005 gitzwart mat
   * prijs en levertijd op aanvraag

Inmeten

Strakke dagmaat opmeten.
Let op: horramen < 1,5m2 worden zonder oprolvertrager geleverd. Indien gewenst, kan deze toch worden aangebracht  
(zonder meerprijs). Geef dit aan op het bestelformulier. 

Montage 
 
Rolhorraam Revolux® wordt compleet als 'frame' op de door u opgegeven maten geleverd en kan (afhankelijk van de gekozen 
uitvoering) direct geplaatst worden.

HOR6200 rolhorraam Revolux® by Bettio

On frame Op-de-dag Quick-release

Standaard
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HOR6200 rolhorraam Revolux® - maatwerk

Maat 
(mm)

RAL7016 
antracietgrijs mat

RAL9001 
crèmewit

RAL9005FS  
gitzwart mat

RAL9010 
zuiver wit

Stan-
daard

Quick-
release

On-
frame

Op-de-
dag

Stan-
daard

Quick-
release

On-
frame

Op-de-
dag

Stan-
daard

Quick-
release

On-
frame

Op-de-
dag

Stan-
daard

Quick-
release

On-
frame

Op-de-
dag

800 x 
1700 i08223 i08224 i08225 i08226 i08227 i08228 i08229 i08321 i10785 i10799 i10805 i10827 i08209 i08251 i08293 i08335

1000 x 
1700 i08224 i08266 i08308 i08350 i08196 i08238 i08280 i08322 i10786 i10800 i10814 i10827 i08210 i08252 i08294 i08336

1200 x 
1700 i08225 i08267 i08309 i08351 i08197 i08239 i08281 i08323 i10787 i10801 i10814 i10829 i08211 i08253 i08295 i08337

1400 x 
1700 i08226 i08268 i08310 i08352 i08198 i08240 i08282 i08324 i10788 i10802 i10816 i10829 i08212 i08254 i08296 i08338

1600 x 
1700 i08227 i08269 i08311 i08353 i08199 i08241 i08283 i08325 i10789 i10803 i10816 i10831 i08213 i08255 i08297 i08339

1800 x 
1700 i08228 i08270 i08312 i08354 i08200 i08242 i08284 i08326 i10789 i10804 i10818 i10832 i08214 i08256 i08298 i08340

2000 x 
1700 i08229 i08271 i08313 i08355 i08201 i08243 i08285 i08327 i10791 i10805 i10819 i10833 i08215 i08257 i08299 i08341

800 x 
2480 i08230 i08272 i08314 i08356 i08202 i08244 i08286 i08328 i10792 i10806 i10812 i10834 i08216 i08258 i08300 i08342

1000 x 
2480 i08231 i08273 i08315 i08357 i08203 i08245 i08287 i08329 i10793 i10807 i10821 i10834 i08217 i08259 i08301 i08343

1200 x 
2480 i08232 i08274 i08316 i08358 i08204 i08246 i08288 i08330 i10794 i10808 i10822 i10836 i08218 i08260 i08302 i08344

1400 x 
2480 i08233 i08275 i08317 i08359 i08205 i08247 i08289 i08331 i10794 i10808 i10822 i10837 i08219 i08261 i08303 i08345

1600 x 
2480 i08234 i08276 i08318 i08360 i08206 i08248 i08290 i08332 i10796 i10808 i10824 i10838 i08220 i08262 i08304 i08346

1800 x 
2480 i08235 i08277 i08319 i08361 i08207 i08249 i08291 i08333 i10796 i10811 i10825 i10839 i08221 i08263 i08305 i08347

2000 x 
2480 i08236 i08278 i08320 i08362 i08208 i08250 i08292 i08334 i10798 i10812 i10826 i10840 i08222 i08264 i08306 i08348

Voor displays, monsters en documentatie: zie VERKOOPONDERSTEUNING vanaf p.70
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HOR7000 scharnierende hordeur

Kenmerken

• Zeer stijlvol en fraai in verstek gemaakte hordeur. 
• Dankzij het 60mm brede kaderprofiel is dit een zeer stevige en solide deur.
• De handgreep is esthetisch verwerkt in de tussenbar.
•  Standaard geleverd met grijs gaas, maar tegen meerprijs ook leverbaar met zeer fijnmazig Panoramagaas of Petscreen  

(in grijs of zwart).
• Optioneel kan een schopplaat worden gemonteerd (tegen meerprijs). De hoogte dient op het bestelformulier te worden aangegeven.

Techniek Kleuren

 

Inmeten

Bestelmaat (buitenmaat van de hordeur):
Breedte B (mm)
Hoogte H (mm)
Hoogte C (mm) handgreepprofiel

LET OP: Benodigde ruimte op het kozijn voor het scharnier: 24 mm. Benodigde ruimte op het kozijn voor de magneet: 18 mm.

Geef op het bestelformulier aan wat de hoogte van de tussenbar is ten opzichte van de onderkant.  
Let op dat de tussenbar van de hordeur niet op dezelfde hoogte komt als de deurkruk van uw deur.

Montage

1. Zet de hordeur voor de opening op blokjes. 
2. Schroef de scharnieren vast.
3. Schroef de magneetplaatjes vast.

Deze prachtige, solide hordeur wordt standaard geleverd zonder schopplaat. Het 60mm 
brede profiel zorgt voor een zeer stevige hordeur. Indien gewenst, dan kan de deur met  
een grote schopplaat geleverd worden tot aan de tussenbar of met een kleine schopplaat 
met een extra tussenprofiel.

Bovenstaande foto toont de standaard 
uitvoering zonder schopplaat.

RAL8019 grijsbruin
RAL9001 crèmewit
RAL9010 zuiver wit 
EV1 zilver geanodiseerd

Prijsgroep 1 Prijsgroep 2 Prijsgroep 3

RAL1013 parelwit
RAL1015 licht ivoorkleurig
RAL5011 staalblauw
RAL6009 dennengroen
RAL7016 antracietgrijs
RAL8003 leembruin
RAL8022 zwartbruin

mat gelakt
structuur gelakt
RALx volgens opgave
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Kenmerken

• Zeer stijlvol en fraai in verstek gemaakte hordeur.
• Dankzij het 60mm brede kaderprofiel is dit een zeer stevige en solide deur.
• De handgreep is esthetisch verwerkt in de tussenbar.
•  Standaard geleverd met grijs gaas, maar tegen meerprijs ook leverbaar met zeer fijnmazig Panoramagaas of Petscreen  

(in grijs of zwart).
• Optioneel kan een schopplaat worden gemonteerd (tegen meerprijs). De hoogte dient op het bestelformulier te worden aangegeven.

Techniek Kleuren

        
  
   
    
 
  

Inmeten

Bestelmaat (buitenmaat van de hordeur):
Breedte B = (b) (mm)
Hoogte H = (h) (mm)
Lengte geleiderail

Geef op het bestelformulier aan wat de hoogte van de tussenbar is ten opzichte van de onderkant.  
Let op dat de tussenbar van de hordeur niet op dezelfde hoogte komt als de deurkruk van uw deur.

Montage

1. Monteer onderprofiel en plaats de hordeur hier op.
2. Bepaal de hoogte van de bovenrail en monteer deze.
        

HOR7000 schuifhordeur

Deze prachtige, solide hordeur wordt standaard geleverd zonder schopplaat. Het 60mm 
brede profiel zorgt voor een zeer stevige hordeur. Indien gewenst, dan kan de deur met  
een grote schopplaat geleverd worden tot aan de tussenbar of met een kleine schopplaat 
naar wens met een extra tussenprofiel.

RAL8019 grijsbruin
RAL9001 crèmewit
RAL9010 zuiver wit 
EV1 zilver geanodiseerd

Prijsgroep 1 Prijsgroep 2 Prijsgroep 3

RAL1013 parelwit
RAL1015 licht ivoorkleurig
RAL5011 staalblauw
RAL6009 dennengroen
RAL7016 antracietgrijs
RAL8003 leembruin
RAL8022 zwartbruin

mat gelakt
structuur gelakt
RALx 
volgens opgave
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HOR7000 scharnierende hordeur / schuifhordeur - maatwerk

Bestelhoeveelheid = 1 stuk

HOR7000 scharnierende hordeur / schuifhordeur - onderdelen
Art.nr. Omschrijving Besteleenheid

i00078 HOR7000 magneet wit + plaatje 1 stuk

i00079 HOR7000 paumelle (scharnier) metaal wit 1 stuk

Scharnierende hordeur *

breedte

standaard met schopplaat XL (tot aan middenbar) met schopplaat op maat en extra  
tussenprofiel

PG1 PG2 PG3 PG1 PG2 PG3 PG1 PG2 PG3

tot 900 i09445 i09455 i09465 i09450 i09460 i09470 i09541 i09546 i09551

901-1100 i09446 i09456 i09466 i09451 i09461 i09471 i09542 i09547 i09552

1101-1200 i09447 i09457 i09467 i09452 i09462 i09472 i09543 i09548 i09553

1201-1300 i09448 i09458 i09468 i09453 i09463 i09473 i09544 i09549 i09554

1301-1400 i09449 i09459 i09469 i09454 i09464 i09474 i09545 i09550 i09555

Schuifhordeur *

breedte

standaard met schopplaat XL (tot aan middenbar) met schopplaat op maat 
en extra tussenprofiel

PG1 PG2 PG3 PG1 PG2 PG3 PG1 PG2 PG3

tot 900 i09475 i09497 i09519 i09486 i09508 i09530 i09556 i09567 i09578

901-1100 i09476 i09498 i09520 i09487 i09509 i09531 i09557 i09568 i09579

1101-1200 i09477 i09499 i09521 i09488 i09510 i09532 i09558 i09569 i09580

1201-1600 i09478 i09500 i09522 i09489 i09511 i09533 i09559 i09570 i09581

1601-1800 i09479 i09501 i09523 i09490 i09512 i09534 i09560 i09571 i09582

1801-2000 i09480 i09502 i09524 i09491 i09513 i09535 i09561 i09572 i09583

2001-2200 i09481 i09503 i09525 i09492 i09514 i09536 i09562 i09573 i09584

2201-2400 i09482 i09504 i09526 i09493 i09515 i09537 i09563 i09574 i09585

2401-2600 i09483 i09505 i09527 i09494 i09516 i09538 i09564 i09575 i09586

2601-2800 i09484 i09506 i09528 i09495 i09517 i09539 i09565 i09576 i09587

2801-3000 i09485 i09507 i09529 i09496 i09518 i09540 i09566 i09577 i09588

* De deuren worden standaard met grijs gaas uitgevoerd; voor toepassing van zwart gaas geldt een toeslag.

Voor displays, monsters en documentatie: zie VERKOOPONDERSTEUNING vanaf p.70.
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HOR8000 gaas en onderdelen

Glasfiber gaas GRIJS maaswijdte 18x16

breedte 50cm 60cm 80cm 100cm 120cm 140cm 160cm

rol 50m i01873 i01864 i01866 i01867 i01868 i01869

rol 2,5m i04048

Glasfiber gaas CRÈME maaswijdte 18x16

breedte 50cm 60cm 80cm 100cm 120cm 140cm 160cm

rol 50m i00011

Glasfiber gaas ZAND maaswijdte 18x16

breedte 50cm 60cm 80cm 100cm 120cm 140cm 160cm

rol 50m i00012

Poll-Tex pollengaas ZWART

breedte 50cm 60cm 80cm 100cm 120cm 140cm 160cm

rol 50m i08471 i08472

Glasfiber gaas WIT maaswijdte 18x16

breedte 50cm 60cm 80cm 100cm 120cm 140cm 160cm

rol 2,5m i00028

Aluminium gaas ZILVER maaswijdte 18x14

breedte 50cm 60cm 80cm 100cm 120cm 140cm 160cm

30m i00001 i00002 i03233 i03234

Aluminium gaas ZILVER maaswijdte 18x16

breedte 50cm 60cm 80cm 100cm 120cm 140cm 160cm

1m i00038

1,2m i00026

15m i00004

25m i00087

30m i00005 i03229

300m i00006

Aluminium gaas ZWART geanodiseerd maaswijdte 18x16       

breedte 50cm 60cm 80cm 100cm 120cm 140cm 160cm

91,4m i00044

Panoramagaas ZWART

breedte 50cm 60cm 80cm 100cm 120cm 140cm 160cm

30m i04364

50m i07087 i00987

HOR8000 horgaas
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Art.nr. Omschrijving Besteleenheid

Inrolpees
i01889 HOR8000 inrolpees grijs 5,1mm soepel doorsnede wanddikte 2,2mm bundel à 50m 1 bundel

i01891 HOR8000 inrolpees grijs 5,1mm soepel doorsnede wanddikte 2,2mm haspel à 200m 1 haspel

i02546 HOR8000 inrolpees grijs 5,1mm hard doorsnede wanddikte 2,2mm haspel à 200m 1 haspel

i02547 HOR8000 inrolpees grijs 4,4mm soepel doorsnede wanddikte 1,7mm haspel à 250m 1 haspel

i01601 HOR8000 inroller professioneel 1 stuk

i02560 HOR8000 inroller professioneel reservewiel 1 stuk

Onderdelen
i01933 HOR3000 voorzethor scharnier standaard kunststof grijs 10 stuk

i01935 HOR3000 voorzethor scharnier standaard kunststof wit 10 stuk

i01935 HOR3000 voorzethor scharnier standaard kunststof zwart 10 stuk

i00078 HOR7000 magneet wit + plaatje 1 stuk

i00079 HOR7000 paumelle (scharnier) metaal wit 1 stuk

i01931 HOR8000 magneet wit sluitkracht 4kg 10 stuk

i01903 HOR8000 magneet wit sluitkracht 6kg 10 stuk

HOR8000 onderdelen
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Art.nr. Omschrijving Besteleenheid

Schopplaat
I03964 HOR8000 schopplaat niet omgezet aluminium wit gelakt 900x330x0,5mm 1 stuk

I04066 HOR8000 schopplaat niet omgezet aluminium wit gelakt 1000x240x0,5mm 1 stuk

I03968 HOR8000 schopplaat niet omgezet aluminium zilver geanodiseerd 900x330x0 8mm 1 stuk

I01804 HOR8000 schopplaat niet omgezet aluminium zilver geanodiseerd 1000x300x0 8mm 1 stuk

I04050 HOR8000 schopplaat niet omgezet aluminium zilver geanodiseerd 1300x240x0,8mm 1 stuk

i01810 HOR8000 schopplaat omgezet aluminium brute 1000x300x0,8mm 1 stuk

Bevestigingsmateriaal
i01955 Metaalschroef parker rvs ck 5,5x50 zak à 200 stuks  (op=op) 1 zak

I04534 Würth zelftappende lenskopschroef voor o.a. aluminium met kruiskop, parker rvs ck 2,9x6,5mm 
doos à 300 stuks

1 doos

I02346 Würth zelftappende lenskopschroef voor o.a. aluminium met kruiskop, parker rvs ck 2,9x9,5mm 
doos à 300 stuks

1 doos

I02367 Würth zelftappende lenskopschroef voor o.a. aluminium met kruiskop, parker rvs ck 2,9x16mm 
doos à 300 stuks

1 doos

I02347 Würth zelftappende lenskopschroef voor o.a. aluminium met kruiskop, parker rvs ck 3,5x9,5mm 
doos à 300 stuks

1 doos

Aanverwante artikelen
i01881 HOR8000 sticker horgaas vlinder voor horgaas vel à 2st 1 vel

HOR8000 onderdelen
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VERKOOPONDERSTEUNING

Art.nr. Omschrijving Besteleenheid

V03901 TESA dubbeltape kleefband dubbelzijdig 19mm rol à 10 meter 1 rol

Art.nr. Omschrijving Besteleenheid

Documentatie
S00011 Brasser Horsystemen catalogus 1 stuk

S00012 Brasser Horsystemen prijslijst ADVIES 1 stuk

S00015 Brasser Horsystemen consumentenfolder 25 stuk

Displays & monsters
S02468 HOR8000 Brasser Horsystemen verrijdbare display compleet met monsters, topkaart en 

consumentenfolders
1 stuk

S02711 HOR8000 Brasser Horsystemen topkaart voor display 1 stuk

S03550 HOR1000 plisséhordeur monster met zwart gaas 440x1043mm (BxH) RAL9010 zuiver wit 1 stuk



Brasser Horsystemen
Bestelformulieren en andere interessante informatie vindt u op www.schadebo.nl onder “DOWNLOADS” in de menubalk.  |  @=uitlopend

71

VERKOOPONDERSTEUNING
Art.nr. Omschrijving Besteleenheid

S00039 HOR1100 PICOPLIS® plisséhor met zwart gaas in monstercassette 1 stuk

S00088 HOR1200 PICOPLIS® maxi plisséhor in monstercassette 1 stuk

i02804 HOR2000 inzethor 34mm dunne lip monsterraam 400x330mm (HxB) in RAL9005 gitzwart 1 stuk

i02802 HOR2000 inzethor 34mm monsterraam 400x330mm met AluClick® in RAL9001 crèmewit 1 stuk

S02805 HOR2000 inzethor 28mm monster met hoog/laag nok in RAL9001 crèmewit 1 stuk

S02467 HOR2000 inzethor monster in houten kozijn voor display hor 1 stuk

S00036 HOR2100 inzethor monster in houten kozijn voor display hor 1 stuk

S02466 HOR3000 voorzethor monster voor display hor 1 stuk

S04423 HOR6000 ZELIG® rolhorraam monster met Clic-clak®-sluiting en kettingbediening 44x50cm 
(BxH) RAL9010 zuiver wit

1 stuk

S03519 HOR6000 ZELIG® rolhorraam monster met Clic-clak®-sluiting 44x50cm (BxH) RAL9010 zuiver wit 1 stuk

S00038 HOR6100 PICOSCENICA® rolhor met grijs gaas in monstercassette 1 stuk

S00040 HOR6200 REVOLUX® rolhorraam in monstercassette 1 stuk

S02462 HOR7000 scharnierende hordeur monster voor display hor 1 stuk

S03600 HOR8000 monsterset profielen insectenwering 1 stuk
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1. Algemene bepalingen.
1. Op al onze offertes, aanbiedingen en leveringen en op alle met ons 

gesloten overeenkomsten zijn deze voorwaarden, hierna te noemen 
Algemene Voorwaarden, van toepassing. Afwijking van deze Algemene 
Voorwaarden kan slechts tegen ons worden ingeroepen, wanneer wij 
schriftelijk met deze afwijking hebben ingestemd. 

2. Zulks geldt ook voor door de afnemer gehanteerde Inkoopvoorwaarden. 
Ook deze kunnen slechts aan ons worden tegengeworpen, als wij 
schriftelijk hebben ingestemd met de toepasselijkheid ervan op de met 
ons gesloten overeenkomsten. 

2.  Totstandkoming overeenkomst.
1. Al onze aanbiedingen, op welke wijze dan ook gedaan, zijn vrijblijvend. 

Wij zijn te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen 
geplaatste orders/bestellingen te weigeren.

2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat wij de bestelling/
order hebben bevestigd, of op het moment dat wij met de uitvoering 
ervan een aanvang hebben gemaakt. Dit geldt ook voor wijzigingen of 
bijkomende afspraken. 

3. De door ons genoemde levertijden worden bij benadering opgegeven 
en zijn niet bindend. Overschrijding van de levertijden geeft de afnemer 
geen recht op opschorting van enige verplichting of ontbinding van de 
overeenkomst of van enige andere door de afnemer met ons gesloten 
overeenkomst. Evenmin heeft de afnemer bij overschrijding van de 
levertijden recht op enige schadevergoeding.

3. Prijzen.
4.  De prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief btw. Indien na de 

totstandkoming van de overeenkomst lonen en/of kosten wijzigen,  
zijn wij gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

4. Uitvoering overeenkomst.
1. Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk of wenselijk achten voor 

een juiste uitvoering van de overeenkomst, derden in te schakelen.
2. Wij zijn niet verplicht door de afnemer gewenste bewerkingen/

aanpassingen aan producten te doen of extra handelingen te 
verrichten. Indien door de afnemer gewenste bewerkingen/
aanpassingen of extra handelingen worden gedaan, verplicht de 
afnemer zich tot vergoeding van alle kosten die hieraan zijn verbonden. 
Op diens verzoek zullen wij aan de afnemer vooraf de kosten offreren.

3. Wij zijn gerechtigd om bij of na het doen van een aanbieding/offerte of 
bij of na het sluiten van de overeenkomst, alvorens verder te presteren, 
van de afnemer zekerheid te verlangen, waaronder vooruitbetaling of 
betaling à contant op het moment van levering, voor de nakoming van 
diens verplichtingen.

4. Indien de afnemer een of meer van zijn verplichtingen niet, niet 
behoorlijk of niet tijdig nakomt, diens rechtspersoonlijkheid verliest, 
wordt ontbonden, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance 
van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, overgaat tot 
liquidatie of stillegging van zijn bedrijf, onder bewind wordt gesteld of 
op zijn vermogen geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd of indien 
een door ons verzochte zekerheid niet wordt gesteld of ons niet langer 
tot zekerheid strekt, is iedere vordering van ons op de afnemer dadelijk 
en ineens opeisbaar. 

5. Levering.
1. Levering vindt plaats aan het bij ons bekende bedrijfsadres van de 

afnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Voor leveringen in Nederland worden bij een orderbedrag tot € 250 

excl. btw orderkosten à € 25 in rekening gebracht.
3. Voor leveringen in België worden bij een orderbedrag tot € 500 excl. btw 

orderkosten à € 50 in rekening gebracht.
4. Voor overige leveringen in het buitenland zullen nader te bepalen 

orderkosten in rekening worden gebracht.
5. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke 

wij afzonderlijk kunnen factureren.
6. Wanneer de producten door de afnemer op de afgesproken dag 

niet zijn afgehaald of in ontvangst zijn genomen, zijn wij gerechtigd 
de gemaakte kosten, waaronder die voor opslag en verzekering, in 
rekening te brengen en zijn de producten voor risico van de afnemer.

7. De levering wordt geacht overeen te stemmen met de bijgevoegde 
vrachtbrief, afleveringsbon, pakbon of soortgelijk document en zonder 
uiterlijk waarneembare beschadigingen te zijn ontvangen, tenzij 
afnemer dit onverwijld meldt.

8. Afnemer is verplicht de levering te controleren. De producten worden 
geacht conform bestelling/order en onbeschadigd te zijn geleverd, 

tenzij afnemer binnen 8 dagen eventuele gebreken meldt.
9. Bij gebreken zullen wij de geleverde producten terugnemen en hebben 

wij de keuze hetzij deze te vervangen door deugdelijke producten, 
hetzij de koopsom of de huidige waarde, indien deze lager is, van deze 
producten aan de afnemer te crediteren.

6.  Transport.
 In het geval van ons onbekende omstandigheden die bij het leveren van 

de goederen extra tijdsbesteding of andere kosten met zich brengen,  
is de afnemer verplicht deze extra kosten aan ons te vergoeden.

7. Betaling.
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Betaling dient plaats te vinden door bijschrijving op een door ons 

opgegeven bankrekening.
3. Betaling dient te geschieden in euro’s.
4. Indien de afnemer niet tijdig het door hem verschuldigde 

betaalt, komen alle invorderingskosten, zowel gerechtelijke als 
buitengerechtelijke, waaronder incassokosten, ten laste van de 
afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 
15% van het door de afnemer verschuldigde bedrag, met een minimum 
van € 500.

5. Indien de afnemer niet op de laatste dag van de betalingstermijn 
heeft betaald, is de afnemer, zonder dat sommatie of voorafgaande 
ingebrekestelling vereist is, in verzuim, en is afnemer vanaf die dag 
aan ons bovendien de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten 
verschuldigd.

6. Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds 
met een vordering van ons.

8. Eigendomsvoorbehoud.
 Producten door ons aan de afnemer geleverd, uit hoofde van welke 

met afnemer gesloten overeenkomst dan ook, blijven eigendom van 
ons en wel tot op het moment dat de afnemer het door hem aan ons 
verschuldigde heeft voldaan, met inbegrip van renten, kosten, boeten 
en schadevergoedingen.

9. Overmacht.
 Indien wij door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet 

aan onze verplichtingen jegens afnemer kunnen voldoen worden die 
verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. 
Onder overmacht wordt onder meer verstaan: tekortkomingen van onze 
toeleveranciers.

10. Aansprakelijkheid.
1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade van de afnemer die het 

directe gevolg is van een aan ons toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming van de overeenkomst. 

2. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de koopsom van de geleverde 
producten.

3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de 
verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie 
door afnemer aan ons.

4. Wij zijn niet aansprakelijk voor gegeven adviezen of voor het niet 
geven van adviezen in de gevallen waarin de afnemer meent dat wel 
geadviseerd had moeten worden.

5. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot 
schadevergoeding, dient onverwijld nadat afnemer deze heeft ontdekt 
of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk aan ons kenbaar 
gemaakt te worden, doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering. De 
daarop gebaseerde aanspraken moet afnemer binnen 3 maanden na 
deze kennisgeving in rechte geldend maken, bij gebreke waarvan het 
recht op schadevergoeding vervalt.

11. Recht.
 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten alsmede op deze 

Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle 
geschillen die tussen ons en de afnemer voortvloeien uit een door ons 
met de afnemer gesloten overeenkomst, zullen worden beslecht door 
de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, onverminderd ons recht de 
afnemer te dagvaarden voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats. 
De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt tussen ons en de 
afnemer uitgesloten.

 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te 
‘s-Hertogenbosch onder nummer 26/2013.

Algemene Voorwaarden Schadébo Den Bosch B.V.  versie februari 2013
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