Keuze bevestiging klemhorren
We verdelen de kozijnen in 3 materialen: kunststof, aluminium en hout. Elk soort heeft zijn eigen
specifieke kenmerken, waardoor er verschillen in bevestigingsmateriaal en spelingaftrek nodig zijn.

Kozijntype 1 – kunststof kozijn
Kozijntype 1 betreft een vrij ondiep ofwel vlak kozijn. De hoge
nok aan de bovenzijde en de lage nok aan de onderzijde zorgen
ervoor dat het hor klemvast in het kozijn zit. Bij het 41 mm diepe
profile wordt voor de hoge nok een sleufgat gemaakt, zodat deze
verstelbaar is. Bij het 33 en 27 mm profiel is dit niet het geval.
Voor dit kozijntype 1 hanteren we een spelingsaftrek van 3 mm
in de breedte en 5 mm in de hoogte.

Kozijntype 2 – kunststof kozijn
Kozijntype 2 is een heel populaire soort in verdiepte of renovatie
kozijnen. De kunststof klemveer aan de bovenzijde en de spie aan
de onderzijde zorgen ervoor dat de hor klemvast in het kozijn zit.
De klemveer is voorzien van 2 schroefgaatjes en is daardoor op 2
standen te gebruiken.
Voor kozijntype 2 hanteren we een spelingsaftrek van 3 mm in de
breedte en 5 mm in de hoogte.
Kozijntype 3 – kunststof kozijn
Dit kozijn is eveneens een verdiept kozijnprofiel, waarbij echter
het profiel, van buiten uit gezien, eerst een vlak stuk heeft
alvorens schuin weg te lopen. De kunststof klemveer aan de
bovenzijde en de spie aan de onderzijde zorgen ervoor dat de hor
klemvast in het kozijn zit. De klemveer is voorzien van 2
schroefgaatjes en is daardoor op 2 standen te gebruiken.
Voor kozijntype 3 hanteren we een spelingsaftrek van 3mm in de
breedte en 5mm in de hoogte.

Kozijntype 4 – kunststof kozijn Thyssen
Dit kozijntype is ontwikkeld voor het kozijnmerk Thyssen.
Omdat een hoge nok zoals bij het vorige type niet werkt, wordt
voor dit Thyssen kozijn een roestvrij stalen klemveer gebruikt en
een speciale spie. Dit type is alleen geschikt voor hor 27mm
small.
Voor kozijntype 4 hanteren we een spelingsaftrek van 5mm in
de breedte en 5mm in de hoogte.

Kozijntype 5 – houten kozijn met aluminium aanslagprofiel
Het aanslagprofiel ligt in de meeste gevallen niet in een rechte
lijn met de rest van het kozijn. Omdat dit profiel meestal iets
naar binnen springt, kan de flens van de hor niet achter het
aanslagprofiel vallen. De hor wordt voorzien van een roestvrij
stalen klemveer aan de bovenzijde en antislip druppels aan de
onderzijde.
Voor kozijntype 5 hanteren we een spelingsaftrek 3 mm in de
breedte en 11 mm in de hoogte.

Kozijntype 6 – universeel voor kunststof en houten kozijn
Geschikt voor kunststof kozijnen en houten kozijnen waarbij de
flens achter het aluminium aanslagprofiel van het kozijn valt.
Voor kozijntype 6 passen we een spelingaftrek toe van 3 mm in de
breedte en 3 mm in de hoogte.

Kozijntype 7 – aluminium kozijn
Het specifieke element bij aluminium kozijnen is de
middenafdichting. Door dit rubber kan de plaatsing lastiger zijn,
aangezien het gehele hor door het afdichtingsrubber geduwd
moet worden. Daarom maken we bij dit kozijntype gebruik van
een hoge nok aan de bovenzijde en een antislip
druppel aan de onderzijde.
Bij type 7 wordt een spelingsaftrek gehanteerd van 2mm in de
breedte en 2mm in de hoogte.

Diepte profielen
Keuze profieldiepte:
We onderscheiden 3 verschillende dieptes in profile:
• Small ‐ 27 mm
• Standaard ‐ 33 mm
• Diep ‐ 41 mm
De juiste keuze wordt bepaald door de ruimtemogelijkheden
aan de binnen – en buitenkant van het kozijn. Indien er een
lekdorpel op het draaiende deel van het kozijn zit, neem dan
het diepste profiel (=41 mm). Zijn er ruimtebeperkingen aan
de buitenzijde, bijvoorbeeld een rolluik, kies dan voor een
minder diep profile (=33 mm of 27 mm).

Standaard leverbaar in vier kleuren
RAL 9001
Cream‐white

RAL 9010
Wit

RAL 6009
Spa‐groen

Gaas:
RAL 7016
Antraciet

Maatvoering
Minimale breedte 30 cm, minimale hoogte 30 cm
Maximale breedte 150 cm bij maximale hoogte 250 cm
Maximale breedte 200 cm bij maximale hoogte 150 cm

Grijs of Zwart of
Anti pollendoek

