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bestelformulier   
HOR3000 | voorzethor  &  HOR3100 schuifraamhor 

bedrijfsnaam    telefoon

straat+postcode    e-mail

plaats    datum

contactpersoon    referentie

Sla het bestelformulier vóór invullen op.  Het wordt bij “VERZENDEN” verstuurd vanuit uw eigen e-mailprogramma.

1. Type hor   HOR3000 voorzethor   HOR3100 schuifraamhor 

2. Kleur   RAL9001 crèmewit   RAL9010 zuiver wit   zilver geanodiseerd   RALx volgens opgave 

3. Gaas (glasfiber)   grijs       zand      crème      Panoramagaas1 zwart      Polltex® pollengaas²  grijs

          1  Panoramagaas: zwart, zéér fijnmazig gaas met een flinterdunne draad, waardoor ook de kleinste insecten niet naar 
binnen kunnen. Omdat het gaas zo fijn geweven is, is de 'doorkijkbaarheid' subliem. Let op: prijstoeslag; max. breedte 150cm.

      ² Polltex®: pollengaas houdt niet alleen pollen maar ook fijnstof tegen! Let op: prijstoeslag.

4. HOR3000 voorzethor plaatsing:    op-de-dag (zie meetinstructie)   in-de-dag (zie meetinstructie)
  scharnierend (geldt alleen voor HOR3000 voorzethor)

HOR3100 schuifraamhor plaatsing:    altijd in de dag tussen de sponningen van het schuifraam (zie meetinstructie)

meetinstructie HOR3000 voorzethor 

op-de-dag:   in-de-dag:   
BxH  : B = dagmaat + 52mm BxH  : B = dagmaat + 12mm          

H = dagmaat + 52mm H = dagmaat + 12mm      

5. Maatvoering

1. B: mm x H: mm stuk(s)
2. B: mm x H: mm stuk(s)
3. B: mm x H: mm stuk(s)
4. B: mm x H: mm stuk(s)
5. B: mm x H: mm stuk(s)

6. Bijzonderheden

LET OP: bestel slechts één type hor per bestelformulier. Voor verdere informatie: zie onze catalogus.

Zorg dat de stappen van 1 tot en met 5 ingevuld zijn, anders kunnen wij dit formulier niet verwerken.

kozijn

kozijnkozijn

► voor de stabiliteit wordt vanaf 1300mm een tussenstijl in het voorzethor gemonteerd.

meetinstructie HOR3100 schuifraamhor 
meet de ruimte tussen de sponningen (de 
sponningmaat; zie tekening hieronder) alsmede 
de gewenste hoogte. Wij bepalen de minimale 
overlap die nodig is om de hor stabiel te houden. 
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