Raamrolhor BASIC
,ќLJ[PL]LVWSVZZPUN
Info:
+LVUaPJO[IHYLVWSVZZPUNTL[OL[aPJO[IHYLLɈLJ[
De raamrolhor Basic is, een bijna onzichtbare, maar zeer
LɈLJ[PL]LVWSVZZPUNVTPUZLJ[LUI\P[LU[LOV\KLU+L
cassette meet slechts 38 mm; het frame kan daarom
vaak buiten het zicht geplaatst worden, achter bijvoorbeeld de raamdecoratie. Bovendien kan de kleur van de
HS\TPUP\TWYVÄLSLUUHHY^LUZ^VYKLUHHUNLWHZ[
Standaard wordt de rolhor met een magneetsluiting
geleverd, kantelsluiting is mogelijk zonder meerprijs.
Zowel horizontale als verticale plaatsing is mogelijk,
waarbij verticale plaatsing de rolhor eenvoudiger bedienbaar maakt bij hoge ramen. De greep is aan beide
zijden bedienbaar, zodat de raamrolhor Basic ook buiten
geplaatst kan worden.
Het gaas beweegt zich vrij in de geleiders, wat de duurzaamheid ten goede komt. Voor een windvaste oplossing raden wij de voorzet UNIT of inklem UNIT (raamplissé’s) of de Super+ aan.
De raamrolhor Basic kan in het kozijn of op het kozijn
geplaatst worden.

Toepassing:

Draairaam
naar binnen

Draairaam
naar buiten

Draaikiepraam

Dakraam

Opties:
2HU[LSZS\P[PUNaVUKLYTLLYWYPQZ
9(3RSL\YLUTLLYWYPQZ
2HZ[HMKPJO[PUNTLLYWYPQZ

Standaard kleuren:

9(3 

9(3 

9(3

9(3 

9(3

3L[VW!KP[PZNLLUYLHSPZ[PZJOL^LLYNH]L]HUKLRSL\YLUAPL9(3^HHPLY]VVYL_HJ[LHMZ[LTTPUN
9(3RSL\YLUaPQUSL]LYIHHY[LNLUTLLYWYPQZ
NB: bij 9010/9001 zijn de kunststof onderdelen crème wit, overig grijs.
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Schuifraam

Techniek:
Plaatsbepaling

Onderhoud

Bij buitendraaiende ramen: kastzijde van
de rolhor binnen monteren aan de scharnierzijde of boven.
Bij binnendraaiende ramen: kastzijde van
de rolhor buiten monteren aan de scharnierzijde of boven. Het systeem
kan dus van links naar rechts, van rechts
naar links of van boven naar beneden
worden geplaatst.
De treklijst is aan beide zijden bedienbaar
en kan niet contra gemonteerd worden.

Verwijder vuil van de geleiders, cassette
en gaas met een vochtige doek of een
stofzuiger met opzetborstel. De geleiders
smeren met uitsluitend siliconenspray.
Geen andere smeermiddelen gebruiken.

Maat nemen

Een glasvezel-kern met een PVC-coating
maken het gaas rekvrij, UV-bestendig,
sterk en brandvertragend.

Bepaal de kastzijde van het rolhorsysteem (links, rechts of boven). Neem de
dagmaat van het kozijn. Voor ‘op-de-dag’
montage telt u er bij op: de breedte en
hoogte + 55 mm. Bij bestelling: kast- en
geleidermaat invullen op ons bestelformulier, dus niet breedte x hoogte! De
gevonden maten dienen als eindmaten
te worden opgegeven. (De kastmaat mag
niet kleiner zijn dan 420 mm). Vervolgens
‘in’- of ‘op-de-dag’ montage aangeven.

Montage
Steek de geleiders met de voorbewerkte
zijde door de glijblokken, zodat deze
aan de zijkant van de kapsteun vastgeschroefd kunnen worden. Houd het
geheel voor de opening en monteer de
rolhor op zijn plaats d.m.v. de gaatjes in
de geleiders.
‘In-de-dag’ montage: druk de ‘in-de-dag’
blokjes in de geleiders. Houd het geheel
in de opening en monteer de rolhor op zijn
plaats.

1.

De raamrolhor Basic is voorzien van de
mogelijkheid om achteraf eenvoudig de
veerspanning te corrigeren.

2.

1.

2.

+LHS\TPUP\TWYVÄLSLUaPQUPUKP]LYZL
standaardkleuren leverbaar. Tegen een
geringe meerprijs kunt u ook kiezen voor
LLUHUKLYL9(3RSL\Y.Lw_[Y\KLLYKL
HS\TPUP\TWYVÄLSLUaVYNLU]VVYLLUOVNL
stabiliteit en stootvastheid. Dankzij de
speciale voorbehandeling en het poederJVH[WYVJLZaPQUHSSLWYVÄLSLUKPL^VYKLU
toegepast krasbestendig.

3.

Naast de gebruiksvriendelijke magneetsluiting kent Unilux ook een kantelsluiting.

3.

4.

4.

De vernieuwde versie van de in-de-dag
montage clip.

5.

Dankzij een speciale spanningscorrectie
kunt u na de montage van de rolhor de
optimale veerspanning instellen.

geleidermaat

kastmaat

geleidermaat

kastmaat

38

Glijrail
13

40,5
8 mm
i.d.d.

26

o.d.d. 5 mm

77

02*2 - 2015/2016

5.

