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Inzethor Basic • •

Rolhor Plus • • • • • • • • •

D
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Rolhor Plus • • • • • • •

Plisséhor Allure • • • • •* • •

* Type montage is mogelijk in combinatie met een in- of opbouwkader (zie betreffende productpagina)
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HORREN VAN HAMSTRA

ZO MAKKELIJK ALS DE HOR 
GEPLAATST WORDT, KAN DEZE OOK 
WEER WORDEN OPGEBORGEN.
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INZETHOR BASIC
HAMSTRA HORREN
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TOEPASSINGEN
 » Montage in het kozijn
 » Geschikt voor draai- / kiepramen 

EXTRA’S / KENMERKEN
 » Geschikt voor alle typen kozijnen 

(kunststof type 3, hout type 4 of 

aluminium type 5)
 » Montage zonder in het kozijn te boren
 » Raam te bedienen zonder de hor te 

verwijderen
 » Aluminium profielen met verstek 

gezaagde hoeken
 » Makkelijk te verwijderen en te 

herplaatsen
 » Dikte van de flens is 1 mm

GAASTYPEN
 » Kunststof gecoat glasfiber  

(grijs of zwart)
 » Pollenwerend (zwart)

KLEUREN
 » Profieldiepte 34 en 43 mm met 

glanzende afwerking
 » Profieldiepte 28 mm met matte 

afwerking
 » RAL 7016 Antraciet
 » RAL 9005 Gitzwart 
 » RAL 9010 Zuiver wit
 » RAL 9016 Verkeerswit
 » Overige RAL-kleuren in een matte of 

glans uitvoering (meerprijs 30%)* 

*  Kunststof onderdelen zijn zwart  

(m.u.v. RAL 9016 & RAL 9003)

LEVERTIJD
 » Standaard kleuren maximaal  

10 werkdagen
 » Overige RAL-kleuren maximaal  

20 werkdagen

MONTAGE
 » Drie profieldiepten bestelbaar;  

28, 34 en 43 mm
 › Small - Profieldiepte 28 mm als 

extra smalle uitvoering 
 › Standaard - Profieldiepte 34 mm 

indien bijv. belemmering aan de 

buitenzijde zoals een rolluik
 › Diep - Profieldiepte 43 mm indien 

bijv. lekdorpel aanwezig op 

draaideel van het raam
 » Voor standaard draai- / kiepramen 

worden de 34 mm profielen 

aangeraden

INZETHOR BASIC

Een inzethor is de ideale toepassing voor draai- / kiepramen die naar binnen 
opendraaien. Het plaatsen van een inzethor gaat van binnenuit en zonder 
gereedschap. Doordat de inzethor Basic tussen het raam en het kozijn wordt 
geplaatst, kan het raam nog steeds gemakkelijk open en dicht.

Inzethor Basic

NIEUW
IN HET MAATWERK 

ASSORTIMENT!
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METEN EN MONTAGE 
 » Dagmaten (A en B) opgeven
 » Kozijntype bepalen
 » Maten boven de 120 cm worden uitgevoerd met een 2,5 cm hoog verstevigingsprofiel  

in het midden van de langste zijde 
 » Maten boven 200 cm worden uitgevoerd met twee verstevigingsprofielen evenredig  

verdeeld over de langste lengte

MAATVOERING
 » Maten minimaal 40 x 40 cm
 » Maten maximaal 120 x 240 cm (b x h of h x b)

Lekdorpel

Lekdorpel tussen 
de kozijnstijlen 

Lekdorpel

Lekdorpel voor 
de kozijnstijlen

INZETHOR VOOR RAMEN BASIC

  Maatwerk 

Profieldiepte 43 mm indien Profieldiepte 34 mm indien 
bijvoorbeeld lekdorpel aanwezig bijvoorbeeld belemmeringen aan
op draaideel van het raam. de buitenzijde zoals een rolluik.

Productgegevens
• Speciaal voor draaikiepramen.
• Geschikt voor alle typen ramen (kunststof, aluminium of hout).
• Aluminium profielen in verstek gezaagd.
• Twee profieldiepten bestelbaar (43 en 34 mm):

Maatvoering:
• Maten minimaal 40 x 40 cm.
• Maten maximaal 120 x 240 cm (b x h of h x b).

Kleuren
• Zuiver wit (RAL 9010)
• Crème wit (RAL 9001)
• Verkeerswit (RAL 9016)
• Blank aluminiumkleurig (RAL 9006)
• Dennengroen (RAL 6009)
• Antracietgrijs (RAL 7016)
• Kunststof onderdelen altijd Gitzwart (RAL 9005)
• Overige RAL kleuren tegen meerprijs, 
 kunststof onderdelen hierbij altijd Gitzwart (RAL 9005)

Gaas
• Grijs
• Zwart
• Zonwerend
• Pollen werend

Meten en montage
• Dagmaten (A en B) opgeven
• Kozijntype bepalen
• Maten boven de 120 cm worden uitgevoerd met een 2,5 cm hoog 
 verstevigingsprofiel in het midden van de lange zijde. Vanaf 200 cm 
 worden er 2 verstevigingsprofielen toegepast.

KOZIJNTYPE / BEVESTIGING 

TYPE 3
 » Universeel (kunststof of hout)

 › Geschikt voor kunststof en houten kozijnen waarbij de flens  

voor het aluminium onderprofiel valt
 › Bevestiging met RVS klemveer en “druppel”

LET OP

ER ZIJN OOK HOUTEN KOZIJNEN 
MET EEN ALUMINIUM LEKDORPEL 
DIE GELIJK VALT MET HET KOZIJN. 
HIERVOOR TYPE 3: KUNSTSTOF OF 
HOUT KIEZEN.

Maatvoering:
• Maten minimaal 30 x 30 cm.
• Maten maximaal 120 x 250 cm (b x h of h x b).

Kleuren
• Zuiver wit (RAL 9010)
• Crème wit (RAL 9001)
• Blank aluminiumkleurig (RAL 9006)
• Dennengroen (RAL 6009)
• Antracietgrijs (RAL 7016)
• Staalblauw (RAL 5011)

kunststof onderdelen altijd Gitzwart (RAL 9005)

Meten en montage
• Dagmaten (A en B) opgeven
• Kozijntype bepalen
• Maten boven de 100 cm worden uitgevoerd met een 

2 cm hoog verstevigingsprofiel in het midden van de lange zijde.

Typen
Type 3: Universeel (kunststof of hout)
• Geschikt voor kunststof en houten kozijnen

onderprofiel valt.
• Bevestiging met RVS bladveer en “druppel”.

Type 3: Kunststof met montage type A Type 3: Kunststof met montage type B
• Kozijnmodel zie tekening. • Kozijnmodel zie tekening.
• Montage met hoge nok en lage nok. • Montage met vergrendelveer 

en spie.

waarbij de flens VOOR het aluminium 

Gaas
• Grijs
• Zwart
• Pollen werend 
(max. 140 cm b x h) tegen meerprijs 

Maatvoering:
• Maten minimaal 30 x 30 cm.
• Maten maximaal 120 x 250 cm (b x h of h x b).

Kleuren
• Zuiver wit (RAL 9010)
• Crème wit (RAL 9001)
• Blank aluminiumkleurig (RAL 9006)
• Dennengroen (RAL 6009)
• Antracietgrijs (RAL 7016)
• Staalblauw (RAL 5011)

kunststof onderdelen altijd Gitzwart (RAL 9005)

Meten en montage
• Dagmaten (A en B) opgeven
• Kozijntype bepalen
• Maten boven de 100 cm worden uitgevoerd met een 

2 cm hoog verstevigingsprofiel in het midden van de lange zijde.

Typen
Type 3: Universeel (kunststof of hout)
• Geschikt voor kunststof en houten kozijnen

onderprofiel valt.
• Bevestiging met RVS bladveer en “druppel”.

Type 3: Kunststof met montage type A Type 3: Kunststof met montage type B
• Kozijnmodel zie tekening. • Kozijnmodel zie tekening.
• Montage met hoge nok en lage nok. • Montage met vergrendelveer 

en spie.

waarbij de flens VOOR het aluminium 

Gaas
• Grijs
• Zwart
• Pollen werend 
(max. 140 cm b x h) tegen meerprijs 

RVS klemveer
+
druppel
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INZETHOR BASIC

voor elk type raam of deur de juiste hor

standaard en op maat gemaakt
HAMSTRA HORREN

Prijslijst inzethor BASIC

Breedte in cm tot 80 100 120 200 240
Hoogte in cm tot

80 € 71 € 75 € 81 € 109 € 128
100 € 75 € 81 € 85 € 123 € 132
120 € 81 € 85 € 90 € 132 € 142
200 € 109 € 123 € 132

240 € 128 € 132 € 142

Naam : ______________________________________________________
Adres : ______________________________________________________
Woonplaats : ______________________________________________________
Telefoonnummer : ______________________________________________________
Levering bij Hornbach vestiging : ______________________________________________________

Met deze flyer kunt u uw bestelling bij een Hornbach medewerker aanleveren. Levertijd van het product is 10 dagen. 
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij één van de medewerkers.

KLEUR
Gewenste kleur: 
¨	RAL 9010 (zuiver wit)
¨	RAL 9001 (crème wit)
¨	RAL 9016 (verkeerswit)
¨	RAL 9006 (zilvergrijs)
¨	RAL 7016 (antraciet)
¨	RAL 6009 (dennengroen)
¨	Andere RAL kleur (meerprijs 30%): ___________

Gewenste kleur gaas: 
¨	Zwart
¨	Grijs

Type 3a 
Voor kunststof 
kozijnen 
zonder schuin 
weglopende rand

Type 3b 
Voor kunststof 
kozijnen 
met schuin 
weglopende rand

¨ ¨

voor elk type raam of deur de juiste hor

standaard en op maat gemaakt
HAMSTRA HORREN

Prijslijst inzethor BASIC

Breedte in cm tot 80 100 120 200 240
Hoogte in cm tot

80 € 71 € 75 € 81 € 109 € 128
100 € 75 € 81 € 85 € 123 € 132
120 € 81 € 85 € 90 € 132 € 142
200 € 109 € 123 € 132

240 € 128 € 132 € 142

Naam : ______________________________________________________
Adres : ______________________________________________________
Woonplaats : ______________________________________________________
Telefoonnummer : ______________________________________________________
Levering bij Hornbach vestiging : ______________________________________________________

Met deze flyer kunt u uw bestelling bij een Hornbach medewerker aanleveren. Levertijd van het product is 10 dagen. 
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij één van de medewerkers.

KLEUR
Gewenste kleur: 
¨	RAL 9010 (zuiver wit)
¨	RAL 9001 (crème wit)
¨	RAL 9016 (verkeerswit)
¨	RAL 9006 (zilvergrijs)
¨	RAL 7016 (antraciet)
¨	RAL 6009 (dennengroen)
¨	Andere RAL kleur (meerprijs 30%): ___________

Gewenste kleur gaas: 
¨	Zwart
¨	Grijs

Type 3a 
Voor kunststof 
kozijnen 
zonder schuin 
weglopende rand

Type 3b 
Voor kunststof 
kozijnen 
met schuin 
weglopende rand

¨ ¨

TYPE 3A
 » kunststof kozijnen

 › Kozijnmodel zie tekening
 › Bevestiging met hoge nok en lage nok

TYPE 3B

 » kunststof kozijnen 
 › Kozijnmodel zie tekening
 › Bevestiging met kunststof klemveer en spie

Maatvoering:
• Maten minimaal 30 x 30 cm.
• Maten maximaal 120 x 250 cm (b x h of h x b).

Kleuren
• Zuiver wit (RAL 9010)
• Crème wit (RAL 9001)
• Blank aluminiumkleurig (RAL 9006)
• Dennengroen (RAL 6009)
• Antracietgrijs (RAL 7016)
• Staalblauw (RAL 5011)

kunststof onderdelen altijd Gitzwart (RAL 9005)

Meten en montage
• Dagmaten (A en B) opgeven
• Kozijntype bepalen
• Maten boven de 100 cm worden uitgevoerd met een 

2 cm hoog verstevigingsprofiel in het midden van de lange zijde.

Typen
Type 3: Universeel (kunststof of hout)
• Geschikt voor kunststof en houten kozijnen

onderprofiel valt.
• Bevestiging met RVS bladveer en “druppel”.

Type 3: Kunststof met montage type A Type 3: Kunststof met montage type B
• Kozijnmodel zie tekening. • Kozijnmodel zie tekening.
• Montage met hoge nok en lage nok. • Montage met vergrendelveer 

en spie.

waarbij de flens VOOR het aluminium 

Gaas
• Grijs
• Zwart
• Pollen werend 
(max. 140 cm b x h) tegen meerprijs 

Maatvoering:
• Maten minimaal 30 x 30 cm.
• Maten maximaal 120 x 250 cm (b x h of h x b).

Kleuren
• Zuiver wit (RAL 9010)
• Crème wit (RAL 9001)
• Blank aluminiumkleurig (RAL 9006)
• Dennengroen (RAL 6009)
• Antracietgrijs (RAL 7016)
• Staalblauw (RAL 5011)

kunststof onderdelen altijd Gitzwart (RAL 9005)

Meten en montage
• Dagmaten (A en B) opgeven
• Kozijntype bepalen
• Maten boven de 100 cm worden uitgevoerd met een 

2 cm hoog verstevigingsprofiel in het midden van de lange zijde.

Typen
Type 3: Universeel (kunststof of hout)
• Geschikt voor kunststof en houten kozijnen

onderprofiel valt.
• Bevestiging met RVS bladveer en “druppel”.

Type 3: Kunststof met montage type A Type 3: Kunststof met montage type B
• Kozijnmodel zie tekening. • Kozijnmodel zie tekening.
• Montage met hoge nok en lage nok. • Montage met vergrendelveer 

en spie.

waarbij de flens VOOR het aluminium 

Gaas
• Grijs
• Zwart
• Pollen werend 
(max. 140 cm b x h) tegen meerprijs 

Type 3: Kunststof met montage type A

Type 3: Kunststof met montage type B

• Kozijnmodel zie tekening.

• Kozijnmodel zie tekening.

• Montage met hoge nok en lage nok.

• Montage met vergrendelveer 
en spie.

Typen

Type 3: Universeel (kunststof of hout)
• Geschikt voor kunststof en houten kozijnen
 waarbij de flens VOOR het aluminium 
 onderprofiel valt.
• Bevestiging met RVS bladveer en “druppel”.

Type 3: Kunststof met montage type A

Type 3: Kunststof met montage type B

• Kozijnmodel zie tekening.

• Kozijnmodel zie tekening.

• Montage met hoge nok en lage nok.

• Montage met vergrendelveer 
en spie.

Typen

Type 3: Universeel (kunststof of hout)
• Geschikt voor kunststof en houten kozijnen
 waarbij de flens VOOR het aluminium 
 onderprofiel valt.
• Bevestiging met RVS bladveer en “druppel”.



HORREN VAN HAMSTRA

ZO MAKKELIJK ALS DE HOR 
GEPLAATST WORDT, KAN DEZE OOK 
WEER WORDEN OPGEBORGEN.

W W W.H A MSTR A HO RREN . N L

voor elk type raam of deur de juiste hor

standaard en op maat gemaakt
HAMSTRA HORREN

Meetinstructie en informatie INZETHOR BASIC
De inzethor is maakbaar in een minimale maat 40x40 cm en maximaal 120x240 cm (bxh of hxb). Over het algemeen kiest u voor 
een standaard profieldiepte van 34 mm. Heeft u echter een belemmering aan de buitenzijde van het raam, bijvoorbeeld een 
ventilatierooster of een afwateringsdrempel, dan kiest u voor een inzethor met een profieldiepte van 43 mm. 

A = _________________
B = _________________

Maten boven de 120 cm worden uitgevoerd met een 2,5 cm hoog verstevigingsprofiel in het midden 
van de lange zijde. Vanaf 200 cm worden er 2 verstevigingsprofielen toegepast.

VERSCHILLENDE MONTAGEMOGELIJKHEDEN
Kunststof kozijn :  meest gangbare type, waarbij de hor vóór het aluminium profiel van het kozijn 

wordt geplaatst. ➔ Type 3
Houten kozijn :  meest gangbare type, waarbij de hor vóór het profiel van het kozijn wordt 

geplaatst. ➔ Type 3
Houten kozijn :  dit kozijn heeft een verspringend aluminium profiel, waarbij de hor wordt op 

het profiel wordt geplaatst. ➔ Type 4
Aluminium kozijn : Type 5
Kunststof kozijn :  kunststof kozijn zonder aluminium profiel, dat aan de buitenkant niet schuin 

wegloopt ➔ Type 3A
Kunststof kozijn :  kunststof kozijn zonder aluminium profiel, dat aan de buitenkant schuin 

wegloopt ➔ Type 3B

Type 3 
Voor kunststof en 
houten kozijnen

Type 4
voor houten 
kozijnen

Type 5
Voor aluminium 
kozijnen

¨ ¨ ¨

Lekdorpel Lekdorpel

Lekdorpel tussen 
de kozijnstijlen 

Lekdorpel voor 
de kozijnstijlen

Type 5

 » Aluminium kozijnen
 › Bevesting met hoge nok en “druppel”

Type: Kunststof met montage AD
• ALLEEN bij profiel smal 29 mm.
• Kozijnmodel zie tekening.
• Montage met RVS bladveer

en spie AD.

Type 4: Hout met aluminium aanslagprofiel
• Wanneer de flens OP het aluminium

onderprofiel wordt geplaatst.
• Bevestiging met RVS bladveer

Let op: er zijn ook houten kozijnen met een
aluminium lekdorpel die gelijk valt met het
kozijn. Hiervoor type 3: kunststof of hout kiezen.

Type 5: Aluminium kozijnen
• Bevesting met hoge nok

en “druppel”.

Type 3: Kunststof met montage type C
• Kozijnmodel zie tekening.
• Montage met vergrendelveer en spie.

Type 4: Hout met aluminium aanslagprofiel
• Wanneer de flens OP het aluminium

onderprofiel wordt geplaatst.
• Bevestiging met RVS bladveer

Let op: er zijn ook houten kozijnen met een
aluminium lekdorpel die gelijk valt met het
kozijn. Hiervoor type 3: kunststof of hout kiezen.

Type 5: Aluminium kozijnen
• Bevesting met hoge nok

en “druppel”.

Lekdorpel

Lekdorpel tussen 
de kozijnstijlen 

Lekdorpel

Lekdorpel voor 
de kozijnstijlen

TYPE 4

 » Hout met aluminium aanslagprofiel
 › Wanneer de flens OP het aluminium onderprofiel wordt  

geplaatst
 › Bevestiging met RVS klemveer

Type: Kunststof met montage AD
• ALLEEN bij profiel smal 29 mm.
• Kozijnmodel zie tekening.
• Montage met RVS bladveer

en spie AD.

Type 4: Hout met aluminium aanslagprofiel
• Wanneer de flens OP het aluminium

onderprofiel wordt geplaatst.
• Bevestiging met RVS bladveer

Let op: er zijn ook houten kozijnen met een
aluminium lekdorpel die gelijk valt met het
kozijn. Hiervoor type 3: kunststof of hout kiezen.

Type 5: Aluminium kozijnen
• Bevesting met hoge nok

en “druppel”.

Type 3: Kunststof met montage type C
• Kozijnmodel zie tekening.
• Montage met vergrendelveer en spie.

Type 4: Hout met aluminium aanslagprofiel
• Wanneer de flens OP het aluminium

onderprofiel wordt geplaatst.
• Bevestiging met RVS bladveer

Let op: er zijn ook houten kozijnen met een
aluminium lekdorpel die gelijk valt met het
kozijn. Hiervoor type 3: kunststof of hout kiezen.

Type 5: Aluminium kozijnen
• Bevesting met hoge nok

en “druppel”.
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INZETHOR BASIC
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ROLHOR PLUS
HAMSTRA HORREN
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TOEPASSINGEN
 » Montage op en in het kozijn
 » Geschikt voor gebruik binnen en 

buiten
 » Ramen die naar binnen draaien
 » Ramen die naar buiten draaien
 » Geschikt voor draairamen en 

dakramen
 » Geschikt voor houten kozijnen 

EXTRA’S / KENMERKEN
 » Stevige aluminium cassette en 

profielen
 » Automatisch rolsysteem met demper
 » Geruisloze druksluiting
 » Bij montage in het kozijn goed te 

combineren met raamdecoratie
 » Gedraaide treklijst mogelijk (bij buiten 

montage)
 » Uit te voeren met trekkoord

GAASTYPEN
 » Kunststof gecoat glasfiber (grijs of 

zwart)
 » Pollenwerend (zwart)
 » Zonwerend (zwart), alleen bij 

montage binnen mogelijk

KLEUREN
 » RAL 7016 Antraciet 
 » RAL 9001 Crème wit
 » RAL 9005 Gitzwart 
 » RAL 9010 Zuiver wit
 » RAL 9016 Verkeerswit
 » Overige RAL-kleuren in een matte of 

glans uitvoering (meerprijs 30%)* 

*  Kunststof onderdelen zijn zwart  

(m.u.v. RAL 9001, RAL 9003 & RAL 9016)

LEVERTIJD
 » Standaard kleuren maximaal  

10 werkdagen
 » Overige RAL-kleuren maximaal  

20 werkdagen

ROLHOR PLUS

De Hamstra rolhor Plus is zeer gemakkelijk te bedienen en kan worden 
gebruikt voor ramen en dakramen. Dankzij de constructie van het 
rolhorsysteem is het gaas tijdens gebruik strakgespannen, wind- en tochtvast 
en perfect passend. Na gebruik verdwijnt het gaasdoek in een fraaie 
aluminium cassette waarin het schoon en droog blijft. 

De hor kan zowel in, als op het kozijn worden gemonteerd. Bij montage in 
het kozijn is er nog ruimte voor raamdecoratie. Het systeem is aantrekkelijk, 
tijdloos en past dankzij de functionele maar minimalistische vormgeving in elk 
interieur. 

Rolhor Plus
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LET OP

POLLENWEREND EN ZONWEREND GAAS 
MAX 140 BREED X 140 CM HOOG

METEN EN MONTAGE 
 » Bepalen op het kozijn of in het kozijn montage
 » Dagmaten opgeven

MAATVOERING
 » Breedte minimaal 48 tot maximaal 150 cm
 » Hoogte minimaal 30 tot maximaal 170 cm 

BEVESTIGING
 » Op het kozijn (op de dag)

 › Minimale breedte kozijn aan beide zijden moet 2,5 cm zijn i.v.m. plaatsing van de geleiders
 › Minimale breedte kozijn aan boven zijde moet 5 cm zijn i.v.m. plaatsing cassette

 » In het kozijn (in de dag)
 › Minimale diepte kozijnen moet 5 cm zijn i.v.m. plaatsing cassette en geleiders

ONDERDELENSETS
 » 123100457 - Onderdelen set wit
 » 123100458 - Onderdelen set grijs
 » 123103413 - Onderdelen set zwart

 › 1x set treklijst eindkappen
 › 1x set geleider eindkappen met haak
 › 1x dop Ø13 mm – kokerkap
 › 2x dop Ø10 mm – geleider 
 › 4x dop Ø6 mm – kokerkap 
 › 2x schroef 4 x 60 mm inbus
 › 8x schroef 3,5 x 25 mm
 › 2x schroef 3,5 x 16 mm
 › 1x inbussleutel 3 mm

ONDERDELEN
 » 123100451 - Kokerkappen set wit
 » 123100456 - Kokerkappen set grijs
 » 123103414 - Kokerkappen set zwart

 › 1x set koker eindkappen
 › 1x set afdekkappen

 » 123101841 - Geleiders op maat, inhoud:
 › 2x geleider in RAL-kleur op lengte gezaagd, 

inclusief boringen
 › 2x mohair borstel 10 mm op maat

 » 123106631 - Trekkoord zwart, 1 meter
 » 123106632 - Trekkoord wit, 1 meter
 » 123100452 - Borstel 4,8 x 10 mm grijs, 300 cm
 » 123102747 - Borstel 4,8 x 16 mm grijs, 150 cm

ROLHOR VOOR RAMEN PLUS

Productgegevens

Productgegevens
• Montage op of in het kozijn.

Beschikbare maten
Vaste breedte maten 58, 63, 68, 73, 78, 83, 88, 93, 103, 123, 153 cm.
Breedte 58 cm tot en met 92 cm, minimaal tot 53 cm in te korten.
Breedte 103 cm = 10 cm in te korten.
Breedte 123 cm = 20 cm in te korten.
Breedte 153 cm = 30 cm in te korten.
Hoogte 155 cm, geleiders op maat te maken.

Kleuren
• Zuiver wit (RAL 9010)

Gaas 
• Grijs

Meten en monteren op het kozijn (O.D.D)
Hiervoor moet de minimale breedte van het kozijn
aan beide zijden 2,5 centimeter zijn. Dit is voor de plaatsing van de
geleiders. Aan de bovenkant is er 5 centimeter ruimte nodig voor de
plaatsing van de cassette.

Meten en monteren in het kozijn (I.D.D)
Hiervoor dient er rekening gehouden worden met een
minimale diepte van 5 centimeter voor het plaatsen van de cassette en de geleiders.

ROLHOR VOOR RAMEN PLUS

  Standaard

5 cm

2,5 cm

• Geschikt voor binnen- en buitenmontage.
• Aluminium cassette en geleiders.
• Verkrijgbaar als kant en klaar product of in maatwerk.
• Stelbare veerspanning.
• Voorzien van dempende strip op greepstijl.

5 cm

Breedte

M
ax. 155 cm

C
F
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ROLHOR PLUS



HORREN VAN HAMSTRA

ZO MAKKELIJK ALS DE HOR 
GEPLAATST WORDT, KAN DEZE OOK 
WEER WORDEN OPGEBORGEN.
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ROLHOR PLUS
HAMSTRA HORREN
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TOEPASSINGEN
 » Montage op en in het kozijn
 » Geschikt voor gebruik binnen en 

buiten
 » Geschikt voor enkele deuren, dubbele 

deuren en schuifpuien 

EXTRA’S / KENMERKEN
 » Aluminium cassette en profielen
 » Automatisch rolsysteem met demper
 » Onzichtbare magneetsluiting in onder- 

en bovenrail
 » Greepstijl aan beide zijde bedienbaar
 » Nastelbare veerspanning

GAASTYPEN
 » Kunststof gecoat glasfiber  

(grijs of zwart)
 » Pollenwerend (zwart) 
 » Zonwerend (zwart) (alleen bij 

montage binnen mogelijk)

KLEUREN
 » RAL 7016 Antraciet 
 » RAL 9001 Crème wit
 » RAL 9005 Gitzwart 
 » RAL 9010 Zuiver wit
 » RAL 9016 Verkeerswit
 » Overige RAL-kleuren in een matte of 

glans uitvoering (meerprijs 30%)* 

*  Kunststof onderdelen zijn zwart  

 (m.u.v. RAL 9001, RAL 9003 & RAL 9016)

LEVERTIJD
 » Standaard kleuren maximaal  

10 werkdagen
 » Overige RAL-kleuren maximaal  

20 werkdagen

ROLHOR PLUS

De rol hordeur Plus biedt een perfecte en makkelijk te bedienen oplossing voor 
vrijwel iedere deur.

De hordeur is met een 5cm brede cassette minimaal zichtbaar aan de 
zijkant van een deurkozijn of schuifpui. Het horrengaas kan gemakkelijk 
uit de aluminium cassette worden getrokken en klikt zich vast door de 
onzichtbare magneetsluiting die in de onder- én bovenrail zit verwerkt. Door 
het hoogwaardige automatische rolsysteem rolt de hor zich bij het openen 
weer gemakkelijk terug in de cassette. Door de ingebouwde demper wordt 
voorkomen dat de rolhordeur te hard in de cassette terugschiet.

Rolhor Plus
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MONTAGE 

Bepalen op het kozijn of in het kozijn montage (op of in de dag)
 » Let op bij ‘Op de dag montage’

 › Minimale hoogte onder- en bovenstijl (D) moet 2,5 cm zijn
 › Minimale breedte zijstijl bevestigingszijde cassette (E) moet 5 cm zijn
 › Minimale breedte zijstijl sluitende zijde (E) 1 cm zijn 

METEN 

Enkele deur, MONTAGE IN HET KOZIJN
 » Breedte (A) =  cm (bestelmaat)
 » Hoogte (B) =  cm (bestelmaat)
 » Kozijndiepte (C) = minimaal 5 cm

Enkele deur, MONTAGE OP HET KOZIJN
 » Breedte (A) =  cm + 6 cm (5 cm cassette + 1 cm overlap) =  cm (bestelmaat)
 » Hoogte (B) =  cm + 5 cm (2 x 2,5 cm voor geleiders) =  cm (bestelmaat)
 » D = minimaal 2,5 cm, E = minimaal 5 cm en F = minimaal 1 cm

Dubbele deuren, MONTAGE IN HET KOZIJN
 » Totale breedte (A) =  cm (bestelmaat)
 » Breedte grootste deur =  cm (bestelmaat)
 » Hoogte (B) =  cm (bestelmaat)
 » Kozijndiepte(C) = minimaal 5 cm

Dubbele deuren, MONTAGE OP HET KOZIJN
 » Totale breedte (A) + 10 cm (2 x 5 cm cassettes) =  cm (bestelmaat)
 » Breedte grootste deur =  cm
 » Hoogte (B) + 5 cm (2 x 2,5 cm voor geleiders) =  cm (bestelmaat)
 » D = minimaal 2,5 cm en E = minimaal 5 cm 

MAATVOERING
 » Breedte minimaal 70 tot maximaal 110 cm
 » Hoogte minimaal 150 tot maximaal 235 cm

C

HORREN VAN HAMSTRA

DE ROL HORDEUR PLUS BIEDT EEN 
PERFECTE EN MAKKELIJK OPLOSSING 
VOOR VRIJWEL IEDERE DEUR.
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ROLHOR PLUS

ONDERDELENSETS
 » 123100454 - Onderdelen set wit
 » 123103415 - Onderdelen set zwart

 › 1x set treklijst eindkappen
 › 1x set geleider eindkappen met magneet
 › 1x dop Ø13 mm – kokerkap
 › 2x dop Ø10 mm – geleider 
 › 2x schroef 4 x 60 mm inbus
 › 2x schroef 3,5 x 25 mm
 › 2x schroef 3,5 x 16 mm
 › 1x inbussleutel 3 mm

ONDERDELEN
 » 123100451 - Kokerkappen set wit
 » 123103414 - Kokerkappen set zwart

 › 1x set koker eindkappen
 › 1x set afdekkappen

 » 123101841 - Geleiders op maat, inhoud:
 › 2x geleider in RAL-kleur op lengte gezaagd, 

inclusief boringen
 › 2x mohair borstel 10 mm op maat

 » 123100452 - Borstel 4,8 x 10 mm grijs, 300 cm



HORREN VAN HAMSTRA

ZO MAKKELIJK ALS DE HOR 
GEPLAATST WORDT, KAN DEZE OOK 
WEER WORDEN OPGEBORGEN.
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PLISSÉHOR ALLURE
HAMSTRA HORREN
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TOEPASSINGEN
 » Montage in het kozijn (ideale 

toepassing)
 » Montage op het kozijn mogelijk i.c.m. 

een opbouwkader 
 » Geschikt voor gebruik binnen en 

buiten
 » Ook toepasbaar bij dubbele deuren 

en schuifpuien

EXTRA’S / KENMERKEN
 » Voorzien van kwalitatieve rupskettingen 

aan boven- én onderkant voor extra 

stevigheid
 » Gemakkelijk te bedienen

 » Blijft in elke gewenste stand staan en 

schiet niet terug
 » Geplisseerd horrengaas
 » Volledig aluminium profielen
 » Ondergeleiding slechts 5 mm hoog
 » Plooidiepte van het gaas is 20 mm

GAASTYPEN
 » Plisségaas (PP, grijs of zwart)
 » Standaard zwart, grijs optioneel  

t/m 260 cm hoogte

KLEUREN*
 » RAL 9010 Zuiver wit
 » RAL 9001 Crème wit
 » RAL 9016 Verkeerswit
 » RAL 7016 Antraciet
 » Overige RAL-kleuren in een matte of 

glans uitvoering (meerprijs 30%)

* Kunststof onderdelen zijn zwart 

LEVERTIJD
 » Standaard kleuren maximaal  

10 werkdagen
 » Overige RAL-kleuren maximaal  

20 werkdagen

PLISSÉHOR ALLURE

De stijlvolle Plisséhor Allure is een zeer betrouwbare maatwerk oplossing. De 
combinatie van gevouwen gaas, de zeer sterke rupskettingen aan boven- en 
onderzijde en aluminium profielen maakt dat deze hor kwalitatief is in alle 
opzichten en tegen een stootje kan. 

De meest opvallende eigenschap is het gevouwen gaas. Dit zorgt ervoor dat 
de hordeur in elke gewenste stand kan blijven staan en dus niet terugschiet 
in de cassette. Het onderprofiel is maar 5 mm hoog waardoor de doorgang 
comfortabel is. Door de strakke lijnvoering is deze plissé hordeur bovendien 
ook nog een stijlvol product. De hor is geschikt voor zowel draaideuren als 
schuifpuien en dubbele openslaande deuren. In het laatste geval is het dan wel 
nodig om twee Plissé hordeuren te monteren.

De plissé hordeur Allure is o.a. geschikt voor houten, aluminium en kunststof 
deurkozijnen. De hordeuren kunnen in alle jaargetijden zowel binnen als buiten 
het huis blijven hangen.

Plisséhor Allure



W W W.H A MSTR A HO RREN . N L

MAATVOERING

Enkele uitvoering
 » Breedte minimaal 58 tot maximaal 200 cm. Vanaf 160,1 cm wordt er een tussenstijl toegepast
 » Hoogte minimaal 173 tot maximaal 296 cm

Dubbele uitvoering
 » Breedte minimaal 116 tot maximaal 400 cm. Vanaf 160,1 cm wordt 

er een tussenstijl toegepast
 › Bovengeleider bestaat uit één deel en wordt standaard geleverd 

met middenstopper
 › Ondergeleider bestaat tot 260 cm uit één deel
 › Vanaf 260 cm bestaat de ondergeleider uit twee delen welke gelijk 

zijn aan de hordeur maten
 » Hoogte minimaal 173 tot maximaal 296 cm

CASSETTE BREEDTE

Hordeur Cassette Gaaspakket
Gaaspakket in de 
breedte zichtbaar

96 cm 9 cm

Vanaf 130 cm 10 cm 1 cm

Vanaf 160 cm 11 cm 2 cm

Vanaf 170 cm 14 cm 3 cm

BEVESTIGING

Bepalen op het kozijn of in het kozijn montage (op of in de dag)

IN HET KOZIJN MONTAGE
 » Breedte (A) en hoogte (B) in het kozijn zijn gelijk aan productmaat
 » Diepte kozijn (C) moet minimaal 4 cm zijn

OP HET KOZIJN MONTAGE
 » Bij plaatsing op het kozijn met een opbouwkader
 » Benodigde maten opbouwkader:

 › Breedte (A) =  mm + 30mm per benodigde kaderzijde (links/rechts) =  (bestelmaat)
 › Hoogte (B) =  mm + 30mm per benodigde kaderzijde (boven/onder) =  (bestelmaat)
 › Hoogte kozijnstijl (D) = minimaal 40 mm
 › Breedte kozijnstijl (E) = minimaal 40 mm

 » Maatbepaling plisséhor: de buitenmaten van het opbouwkader minus 20 mm per kaderzijde zijn de benodigde maten voor de plisséhor

C

B

A

D

E

D

E

PLISSÉHOR VOOR DEUREN ALLURE

  Maatwerk

B

A

E

Beschikbare maten
• Enkele uitvoering: Kunststof ondergeleider, aluminium bovengeleider en gaaspakket exact op maat 
 gemaakt vanaf 58 cm tot en met 200 cm breed. Vanaf 160,1 cm breed wordt er een tussenstijl toegepast.
• Dubbele uitvoering: exact op maat gemaakt vanaf 116 cm tot en met 400 cm breed waarbij de bovengeleider 
 uit 1 deel bestaat en standaard wordt geleverd met middenstopper. Gaaspakketten worden op maat gemaakt 
 en ondergeleider tot 260 cm uit 1 deel. Vanaf 260 cm verdeeld op basis van maatvoering Allure deuren.
• Hoogte vanaf 173 cm tot en met 290 cm hoog. Uw bestelmaat is de dagmaat. Cassettemaat is hierbij 21 mm
 kleiner dan opgegeven dagmaat waardoor bovenketting midden in bovengeleider is gepositioneerd.

Kleuren
• Zuiver wit (RAL 9010)
• Crème wit (RAL 9001)
• Blank aluminiumkleurig (RAL 9006)
• Antraciet grijs (RAL 7016)
• Verkeerswit (RAL 9016) 
• Overige RAL kleuren tegen meerprijs
 Kunststof onderdelen bij alle uitvoeringen Gitzwart (RAL 9005)

Gaas 
• Plissé Zwart.
• Plissé Grijs (mogelijk t/m 260 cm hoogte)
• 20 mm plooidiepte.
• IJzersterke nylon spandraden.

Meten en monteren in het kozijn (IDD)
• Hoogte (B) en breedte (A) in het kozijn is gelijk aan de productmaat.
• Diepte kozijn (C) minimaal 40 mm.

Meten en monteren op het kozijn (ODD)
• De Allure plisséhor kan met behulp van een opbouwkader gemonteerd worden.
• Maten opbouwkader:
 - Ruimte op kozijn (D en E) minimaal 40 mm.
 - Gewenste buitenmaat van de set opgeven. Bij plaatsing van een compleet 
  kader strak om de dagopening: Breedte kader: A + 60 mm, 
  hoogte kader: B + 60 mm.
• Maat Allure plisséhor: de buitenmaten van de opbouwkader minus 20 mm
 per kaderzijde zijn de benodigde maten voor de plisséhor. Bij een compleet
 kader rondom is de aftrek in zowel hoogte als breedte dus 40 mm t.o.v. de 
 buitenmaat van het kader.

pakketbreedte bij 96: * 9 cm

pakketbreedte bij 130: 10 cm
hierbij blijft het gaaspakket 1 cm breed zichtbaar

pakketbreedte bij 160: 11 cm
hierbij blijft het gaaspakket 2 cm breed zichtbaar

pakketbreedte bij vanaf 170: 14 cm

D

*
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PLISSÉHOR ALLURE

ONDERDELEN
 » 27581 - Montageset, inhoud:

 › 4x montageclip
 › 2x eindkap bovengeleider
 › 1x sluitclip
 › 2x handgreep (27580)
 › 4x schroef 3 x 30 mm
 › 12x schroef 3,5 x 19 mm
 › 12x plug 6 mm 

 » 27231 - Plisse ondergeleider 260 cm
 » 27232 - Plisse ondergeleider schuin 260 cm
 » 27237 - Plisse sluitclip t/m 130 cm  

breed zwart
 » 27238 - Montageclip 10st.

 » 27239 - Plisse middenstopper dubbele deur
 » 27250 - Hoeklijn 40 x 20 mm, 260 cm wit
 » 123107128 - Hoeklijn 40 x 20 mm,  

260 cm antraciet
 » 27251 - Hoeklijn 40 x 20 mm, 260 cm crème
 » 27580 - Handgreep (2 st.) incl. schroeven 
 » 27582 - Plisse afsluitborstel 300 cm
 » 123103402 - Plisse ondergeleider  

op maat
 » 123104503 - Plisse ondergeleider  

schuin op maat
 » 123104504 - Bovenbak op maat
 » 276640 - Opbouwkader 130 x 260 cm wit

 » 276642 - Opbouwkader 130 x 260 cm crème
 › 2x kaderprofiel, lengte 260 cm
 › 2x kaderprofiel, lengte 130 cm
 › 2x afdekprofiel, lengte 260 cm
 › 2x afdekprofiel, lengte 130 cm
 › 4x hoekstuk
 › 16x schroef 3,9 x 25 mm

 » 276641 - Opbouwkader 260 x 260 cm wit
 » 276643 - Opbouwkader 260 x 260 cm crème

 › 4x kaderprofiel, lengte 260 cm
 › 4x afdekprofiel, lengte 260 cm
 › 4x hoekstuk
 › 20x schroef 3,9 x 25 mm

PLISSÉHOR ALLURE
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GARANTIEVOORWAARDEN

Op alle standaard- en maatwerkhorren van Hamstra geldt een 

wettelijke garantieperiode van 2 jaar, mits de producten op de 

juiste manier zijn geïnstalleerd  en gebruikt. 

De garantie geldt uitsluitend voor de eerste koper, na het vertonen 

van het originele aankoopbewijs. De verplichting van Hamstra is 

beperkt tot het vervangen van defecte materialen of onderdelen met 

gelijke of vergelijkbare onderdelen. Onder de garantievoorwaarden 

vallen alle mechanische onderdelen, de constructie van de hor en de 

koorden. Op horrengaas en de verwerking van gaas in de hor geldt 

een garantieperiode van 1 jaar. 

GAASSOORTEN

Kunststof gecoat glasfiber - zwart en grijs
Functioneel en sterk horgaas, gemaakt van kunststof gecoat 

glasfiber. Een standaard gaas dat vrijwel toepasbaar is in alle 

typen raam- en deurhorren. Geschikt voor horren die zowel 

binnen als buiten worden geplaatst.

Pollenwerend POL-TEX® - zwart
Pollenwerend gaas is voorzien van een speciaal gecoate 

afwerklaag en heeft extra fijne openingen. Hierdoor wordt 

tot 100% van de pollen tegengehouden. Allergische reacties 

binnenshuis worden sterk verminderd of zelfs helemaal 

voorkomen. Geschikt voor horren die zowel binnen als buiten 

worden geplaatst.

Zonwerend - zwart

Zonwerend (warmte werend) horgaas is gemaakt van gecoat 

polyester en voorzien van een speciale aluminium coating 

richting het raam. Dit zorgt voor een reflectiewaarde van circa 

50% waardoor zonlicht weerkaatst wordt. Geschikt voor horren 

die binnen worden geplaatst.

Huisdierengaas extra sterk (PET) - zwart
Huisdierengaas gemaakt van polyester / PVC coating en glasfiber 

is extra sterk en daardoor bestendig tegen de scherpe nagels 

van huisdieren. Geschikt voor specifieke horren binnen het 

assortiment die zowel binnen als buiten worden geplaatst.

Plissé (PolyPropylene) - zwart en grijs
Decoratief geplisseerd horgaas is gemaakt van hoogwaardig 

polypropylene en kenmerkt zich door het in- en uitvouwen. Door 

het gevouwen gaas blijft de hor in elke gewenste stand staan 

zonder terug te schieten in de cassette. Dit duurzame gaas is 

zeer weersbestendig en daarmee uitermate geschikt voor zowel 

binnen- als buiten gebruik. Geschikt voor specifieke horren 

binnen het assortiment die zowel binnen als buiten worden 

geplaatst.

RAL-KLEUREN

Bij de maatwerkhorren kunt u kiezen uit verschillende standaard 

of overige RAL-kleuren. Bij de overige RAL-kleuren bieden wij 

de glans uitvoering (glansgraad 70%) en de matte uitvoering 

(glansgraad 30%).
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