
Horren
Ongestoord genieten van frisse lucht



Vaste hordeur

In huis speelt ventilatie een belangrijke rol. Belangrijk hierbij is dat u frisse lucht naar 

binnen laat, maar insecten buiten houdt. Luxaflex® Horren zijn hiervoor de ideale 

oplossing. De Luxaflex® Horrencollectie biedt volop mogelijkheden voor vrijwel ieder 

raam of deur.

De Horrencollectie
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Inzetrolhor

Rolhor

De Luxaflex® Horrencollectie wordt voor u op maat gemaakt. Hiervoor worden alleen de beste 

materialen gebruikt, zodat u verzekerd bent van jarenlange bescherming tegen insecten. De profielen 

zijn in meerdere kleuren beschikbaar passend bij uw kozijn. Tevens is er een keuze uit verschillende 

types gaas, montage opties, handgrepen, sluitingen en scharnieren.

Luxaflex® Maatwerk



Toepassing raam

Rolhor
De Rolhor heeft een eigentijds design, is in diverse uitvoeringen beschikbaar en geschikt voor vrijwel 
elk raam, zo ook voor dakramen. Het gepatenteerde systeem zorgt voor een geluidsarme bediening. 
Naast de vier standaard kleuren is het systeem ook te verkrijgen in RAL kleuren.

Inzethor
De Inzethor biedt voor ramen een goede oplossing door zijn veelzijdige inbouwmogelijkheden, 
binnen of buiten, en zijn uiterst geringe inbouwdiepte. Speciaal bij kunststof, hout en aluminium 
draai-kiepramen kan de Inzethor zonder te boren of schroeven gemonteerd worden.

Inzetrolhor
De Inzetrolhor heeft alle gemakken van zowel een Inzethor als een Rolhor. Tevens is hij te monteren 
zonder te boren. Het is een unieke en zeer functionele inzethor die zowel horizontaal als verticaal is te 
plaatsen.

Vaste hor
De Vaste hor is zeer geschikt bij geringe kozijndiepte, hij wordt vlak tegen het kozijn gemonteerd. 
Er zijn vele verschillende montage mogelijkheden en is zowel binnen als buiten te plaatsen.
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Rolhordeur



Toepassing deur

Scharnierende hordeur
De Scharnierende hordeur is opgebouwd uit een elegant, afgerond profiel. U kunt kiezen uit zowel 
een handgreep die op het profiel wordt geplaatst, als voor een geïntegreerde handgreep in de 
duwplaat. Naast de standaard uitvoering kunt u kiezen voor een zelfsluitende deur of een deur die u 
middels een uniek scharnier zowel van binnen als van buiten kunt openduwen. Ideaal wanneer u uw 
handen vol heeft.

Schuivende hordeur
Voor grote deuropeningen is de Schuivende hordeur de ideale oplossing. De stabiele aluminium 
geleiders en de gelagerde wieltjes in de bovengeleiding garanderen een lichte bediening en een 
lange levensduur. De deur is makkelijk uitneembaar door de toepassing van magneten in het 
ophangsysteem.

Plissé hordeur
Een unieke variant in de Horrencollectie is de Plissé hordeur waarbij het zwarte of grijze gaas niet 
wordt opgerold maar gevouwen. De belangrijkste voordelen van deze hordeur zijn: de treklijst die 
op elke gewenste stand kan blijven staan, het gaas dat duidelijk zichtbaar is én de ondergeleider die 
slechts 3 mm hoog is, waardoor de deur kind- en rolstoelvriendelijk blijft. De Plissé hordeur is zeer 
gebruiksvriendelijk en bovendien eenvoudig te (de)monteren in voor- en najaar.

Rolhordeur
Het paradepaardje van de Horrencollectie is de Rolhordeur. Deze hordeur kan zowel enkel als dubbel 
uitgevoerd worden. Het dubbele systeem voorkomt een te brede overspanning in één keer, daarom 
blijft het gaas altijd strak en blijft de bediening eenvoudig. De Rolhordeur rolt automatisch achter u 
dicht!
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6 Horren

Afhankelijk van het gekozen model kunt u kiezen uit meerdere soorten gaas met 

diverse kleuren, dessins en structuren. Het Luxaflex® gaas voldoet aan de hoogste eisen 

met betrekking tot kwaliteit en duurzaamheid. De structuur is dusdanig fijn dat zelfs 

de kleinste insecten er niet doorheen kunnen. De profielen zijn standaard in 4 kleuren 

en bij inzethorren zelfs in 6 kleuren beschikbaar. Op aanvraag zijn ook alle RAL kleuren 

mogelijk.

Luxaflex® gaas & profielkleuren

Dakraamhor

Inzethor



Rolhor
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Wit (RAL 9010)

Antraciet (RAL 7016)

Crème (RAL 9001) Zilver (RAL 9006)

Dennegroen (RAL 6009) Staalblauw (RAL 5011)

Profielkleuren



voor meer informatie: www.luxaflex.com
Alle rechten voorbehouden. Het onbevoegd kopiëren is verboden. Wijzigingen in technische informatie, materialen, onderdelen, samenstellingen, ontwerpen, 
uitvoeringen, kleuren, etc., zijn ook zonder aankondiging voorbehouden. Aan de teksten, afbeeldingen en kleuren kunnen geen rechten worden ontleend.
® Wettig gedeponeerd handelsmerk. Een HunterDouglas® product. © Copyright HunterDouglas® 2011.

Facette® Shades
Unieke combinatie van lichtregeling en zachte stof

Roman Shades
Decoratieve stoffen, op maat gemaakt

Silhouette® Shades
Sfeervol door zacht gefilterd licht

Houten Jaloezieën
Natuurlijke warme sfeer in uw huis

Duette® Shades
Perfecte regeling van warmte en licht, het hele jaar door

Paneelgordijnen
Modern design met creatieve mogelijkheden

Gordijnjaloezieën
Elegante eenvoud voor grote ramen

Rolgordijnen
Eindeloos kiezen met een eigen accent

Horizontale Jaloezieën
Een design klassieker die licht en privacy regelt

Plissé Shades
Decoratief voor elke raamvorm

Japanese Design Collection
Creeër uw eigen minimalistische sfeer

Horren
Ongestoord genieten van frisse lucht

Outdoor Collection
Sfeervolle buitenzonwering voor een aangenaam 
woonklimaat

Luxaflex® is al meer dan 60 jaar een begrip op het gebied van raambekleding en zonwering. Door in 

te spelen op de nieuwste trends op interieur gebied en rekening te houden met al uw functionele 

wensen, heeft Luxaflex® een passende oplossing voor elk raam. Wat voor product of stijl u ook kiest, 

het merk Luxaflex® staat garant voor duurzame kwaliteit, innovatie, optimaal comfort in huis en jaren 

van gebruiksplezier.

 

Op www.luxaflex.nl krijgt u volop inspiratie. U vindt er ook de dealers in uw buurt, die deskundig 

advies geven en u wegwijs maken in onze uitgebreide collecties.

Designed by Luxaflex ®.  Inspired by you.


