R a a m r o l h o r / Ro l h o r d e u r

Frisse lucht binnen, insecten buiten

Kijkt u ook verlangend uit naar die warme zomer-

De fraaie, afgeschuinde cassette van de raamrolhor en

dagen? Op uw terras of balkon genieten van het

de rolhordeur heeft een afmeting van 45 mm. Zij valt

mooie weer en een koud drankje met op de achter-

dus nauwelijks op, al mag ze best gezien worden! De

grond het lome gezoem van een bij… Als u naar

greepstijl is voorzien van een geluiddempende strip en

binnen gaat is het opeens muisstil. Iedereen zit

een geïntegreerde borstel die ervoor zorgt dat de deur

immers buiten met dit mooie weer. En de insecten?

en/ of het raam goed en geruisloos sluit. Bovendien

Die worden geweerd door de horren van Aurora.

kunnen zij, doordat ze via een niet zichtbare kliksluiting
worden vastgezet, niet open schieten.

®

Horren

D e m a a t vo e ri n g
De hoogte van de raamrol-

De rolhordeur is standaard

hor is standaard 150 cm. De

110 cm breed en 205 of

breedte varieert van 43 tot

215 cm hoog. Beide pro-

153 cm, oplopend met 5 cm.

ducten kunt u gemakkelijk
op maat zagen, zodat er een
rolhor is voor elk raam en
elke deur.

D e u i t vo e ri n g
Zowel de cassette als de

speciaal verhittingsproces

greepstijl en de geleiders

wordt aangebracht.

zijn standaard uitgevoerd in

Dit proces zorgt ervoor dat

hoogwaardig aluminium,

de laklaag aanzienlijk beter

gemoffeld in RAL 9001

slag- en slijtvast is dan

(crème). Moffelen wil zeggen

wanneer deze nat gelakt

dat de kleur middels een

zou zijn.

D e m o n t a ge
Beide producten worden
voorgeassembleerd in een
sfeervolle verpakking geleverd. U kunt de raamrolhor
en/ of de rolhordeur eenvoudig zelf monteren met behulp
van de bijgeleverde, duidelijke
montagehandleiding.
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