Plisséhordeur PLISSÉFIT
=LYYHZZLUKPUUV]H[PLM 1100/1450/1800
Info:
De naam zegt het al, past altijd
+L7SPZZtÄ[OLLM[KLNVLKLLPNLUZJOHWWLU]HUKL1HWHUse plisséhordeur gecombineerd met de wensen en eisen
van de westerse markt. Het resultaat is een fraai en strak
vormgegeven plisséhordeur. De Plisséfit is zonder extra
hulpprofielen direct in- en op-de-dag te plaatsen; het
strakke design zorgt voor een onopvallende aansluiting
bij het kozijn. De bedieningslijst blijft in elke positie staan
en klapt niet dicht. De lage ondergeleider van 3 mm zorgt
voor een onbelemmerde doorgang. Standaard leverbaar
PU9(3RSL\YLU
De Plisséfit Standaard wordt geleverd per 20 mm oplopend in de hoogte. De breedte dient op maat gemaakt
te worden evenals de montage zijde (links of rechts) en
montage wijze (in- of op-de-dag).
Tevens kan de Plisséfit als Easy uitvoering geleverd worden: de hoogte wordt geleverd per 20 mm oplopend maar
de breedte, de montage zijde (links of rechts) en montage
wijze (in- of op-de-dag) worden volgens opgave gemaakt.
De maximale breedte maten zijn 1100, 1450 en 1800 mm.
Made in Holland, patented by Unilux!

Toepassing:

Draaideur

Schuifpui

Opties:
A^HY[LVUKLYNLSLPKLY
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Standaard kleuren:
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3L[VW!KP[PZNLLUYLHSPZ[PZJOL^LLYNH]L]HUKLRSL\YLUAPL9(3^HHPLY]VVYL_HJ[LHMZ[LTTPUN
9(3RSL\YLUaPQUSL]LYIHHY[LNLUTLLYWYPQZ
NB. bij 9001 zijn de kunststof onderdelen crème wit, bij 9010/9016 zijn de kunststof onderdelen wit, overig zwart.

03*5 - 2015/2016

Techniek:
Plaatsbepaling

Montage

De Plisséfit kan zowel in- als op-de-dag
geplaatst worden.

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

Maat nemen

1.

2.

Onderhoud

In-de-dag:
4LL[KLKHNTHH[OVVN[L
4LL[KLKHNTHH[IYLLK[L
)LWHHSHHU^LSRLaPQKLKLJHZZL[[L
geplaatst dient te worden. (bij binnen
montage van binnenuit bekeken en bij
buitenmontage van buitenuit bekeken)
/V\KYLRLUPUNTL[LLUL]LU[\LSLZJO\PUL
onderdorpel, een V-strip is dan nodig.

Gaas kan worden schoongespoeld met
leidingwater, het hele systeem is waterbestendig.
Het verdient de aanbeveling indien de
7SPZZtÄ[UPL[NLIY\PR[^VYK[KLKL\Y[L
vergrendelen (zie afbeelding 2).

3.

1.

(Z`TL[YPZJOLVUKLYNLSLPKLYZ[HUKHHYKIPQ
op-de-dag montage bestellingen.

Op-de-dag:
4LL[KLKHNTHH[OVVN[L;LSKHHYIPQ
]VVYKLIV]LUNLSLPKLYTTVW(SZ
de ondergeleider in-de-dag geplaatst
wordt, meet dan vanaf dit punt. Breedte:
meet de dagmaatbreedte en tel daarbij
PUKPLUTVNLSPQRTTIPQVW(SZKL
ondergeleider op-de-dag geplaatst dient
[L^VYKLUPZLLUL_[YHOVLRWYVÄLS
20/50 voor montage nodig. Meet dan
vanaf de bovenkant van dit (denkbeelKPNLOVLRWYVÄLS

2.

Slotsluiting; twistlock laat zien dat functionaliteit en design goed samen gaan.
(standaard meegeleverd)

4.

3.

In-de-dag; de Plisséfit laat zich makkelijk in-de-dag monteren en valt door zijn
strakke design minder op in het kozijn.

5.

4.

Op-de-dag; dankzij het vernuftige systeem is de Plisséfit zonder extra hulpprofielen op-de-dag te plaatsen.

+ 54 mm

dagmaathoogte

5.

(MKLRRHW[LUILOVL]L]HUIV]LUNLSLPKLY
+ 40
mm
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