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Hor 6000 rolhorraam

Het stijlvolle en solide ontwerp in combinatie met 

comfortabel bedieningsgemak maken het rolhor-

raam 6000 tot een absoluut kwaliteitsproduct. 

De decoratief vormgegeven cassette waarin het 

gaas zich oprolt, is slechts 42mm diep. Het rolhor-

raam kan daarom zowel in het kozijn als op het 

kozijn worden gemonteerd. De hor is uitgerust met een oprolvertrager, zodat 

de treklijst rustig in de cassette oprolt. Voor optimaal gemak kan het rolhor-

raam worden voorzien van een click-claksluitng, eventueel in combinatie met 

kettingbediening. Het rolhorraam is weerbestendig en onderhoudsvrij en le-

verbaar in onderstaande kleuren:

Hor 7000 scharnierende hordeur

Kiest u voor de scharnierende hordeur 7000, dan 

kiest u voor kwaliteit en stijl. De hordeur is uiterst 

solide. Ook is veel aandacht besteed aan het 

uiterlijk van de deur. De hoeken zijn in verstek 

uitgevoerd en de deur is voorzien van een fraai 

handgreepprofiel. De deur sluit met een krachtig 

magneet. De scharnierende hordeur is leverbaar in de volgende kleuren:

RAL 9010 wit RAL 9001 crème geanodiseerd
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Hor 7000 schuifhordeur

De schuifhordeur 7000 bevat alle ingrediënten die 

een goede hordeur nodig heeft: hij is decoratief, 

degelijk en duurzaam tegelijk. De deur is voorzien 

van wieltjes aan de onderzijde en schuift daardoor 

bijzonder soepel en bijna geruisloos open en dicht. 

De hoeken zijn in verstek uitgevoerd. De schuifhor-

deur kan worden geplaatst bij een gewone deur, maar is bijzonder geschikt voor 

plaatsing bij tuindeuren of schuifpuien. De deur is leverbaar in de volgende 

kleuren:

Brasser horsystemen koopt u bij:



Heerlijk, de zomer is weer in aantocht. Lekker genieten van lange, 

zwoele avonden op het terras. Met het mooie weer, komen echter ook de 

muggen, vliegen en andere insecten in actie. En die houden we liever buiten. 

Brasser  levert fraaie en praktische horsystemen voor nagenoeg alle ramen  

en deuren. In deze folder vindt u het systeem dat voor uw huis geschikt is. 

De winkelier kan u hierbij uitstekend van advies zijn.

Horsystemen voor ramen en deuren
In onderstaand schema ziet u eenvoudig welk horsysteem u nodig heeft:

RAL 9010 wit RAL 9001 crème geanodiseerd

RAL 9010 wit RAL 3005 wijnrood 
RAL 5011 staalblauw RAL 6009 dennengroen 
RAL 9016 verkeerswit RAL 9006 blank aluminiumkleurig
RAL 8014 sepiabruin RAL 9001 crème
RAL 7016 antracietgrijs RAL 6064 monumentengroen
geanodiseerd RAL-kleur volgens opgave1

 1 tegen meerprijs, levertijd op aanvraag

Soort raam Horsysteem

Draai-kiepraam of naar binnen 

draaiend raam van hout of 

kunststof

Inzethor 2000

Draai-kiepraam of naar binnen 

draaiend raam van aluminium

Inzethor 2000 met 

Aluclicksysteem

Raam, naar buiten draaiend Rolhorraam 6000

Voorzethor 3000

Soort raam Horsysteem

Deur enkel Plisséhordeur 1000

Rolhordeur 6000

Scharnierende hordeur 7000

Schuifhordeur 7000

Deur dubbel (tuindeuren) Plisséhordeur 1000

Schuifhordeur 7000

Schuifpui Plisséhordeur 1000

Rolhordeur 6000 (tot 1,70m breed)

Schuifhordeur 7000

RAL 9010 wit RAL 7016 antracietgrijs geanodiseerd
RAL 9001 crème RAL 8014 sepiabruin RAL volgens opgave1 

 1 tegen meerprijs, levertijd op aanvraag

RAL 9010 wit

Hor 1000 plisséhordeur

Functionaliteit, elegantie en kwaliteit gaan hand 

in hand. De plisséhordeur biedt een stijlvolle en 

decoratieve oplossing voor gewone deuren, tuin- 

deuren en schuifpuien. De hordeur is voorzien van 

gevouwen gaas, waardoor een plissé-effect 

ontstaat. Dit maakt het gaas goed zichtbaar. Het  

plaatsen van de plisséhordeur is werkelijk zeer eenvoudig. Omdat de 

cassette slechts 34mm diep is, kan de hordeur in praktisch elk kozijn 

worden gemonteerd. Montage op het kozijn behoort uiteraard ook tot de moge-

lijkheden. De plissé 1000 is onderhoudsvrij en weerbestendig en leverbaar in 

de volgende kleuren:

Hor 2000 inzethor

De meest praktische en subtiele oplossing voor 

uw draai-kiepraam of naar binnen draaiend raam. 

De inzethor is eenvoudig van binnenuit te plaatsen 

en uit te nemen. Het raam kan worden gesloten 

zonder de hor te verwijderen. De inzethor (met 

dunne lip) kan worden toegepast bij ramen met 

politiekeurmerk Veilig Wonen en naar wens worden uitgevoerd met  pollengaas 

of panoramagaas (zeer fijnmazig). De hor is weerbestendig en onderhoudsvrij 

en leverbaar in de volgende kleuren:

Hor 2000 inzethor met AluClicksysteem

Het unieke AluClicksysteem maakt de inzethor 

2000 geschikt voor draai-kiepramen of naar 

binnen draaiende ramen van aluminium. Ook dit 

systeem is eenvoudig te plaatsen en weer uit te 

nemen. Kijk voor leverbare kleuren en andere 

details bij inzethor 2000.

Hor 3000 voorzethor

De voorzethor 3000 is een standaard horsysteem 

voor plaatsing in of op het kozijn. U kunt ervoor 

kiezen om de hor met scharniertjes te bevestigen 

of vast te zetten met werveltjes. Naar wens kan 

pollengaas of panoramagaas worden toegepast. 

De voorzethor kan in een handomdraai worden 

bevestigd. De hor is weerbestendig en onderhoudsvrij en leverbaar in de vol-

gende kleuren:

Hor 6000 rolhordeur

Met de fraai vormgegeven rolhordeur kiest u voor 

een stijlvolle oplossing voor uw deur of schuifpui 

(breedte max. 1,70m). De cassette waarin het 

gaas zich oprolt, is slechts 42mm diep. De rolhor-

deur kan daarom zowel in het kozijn als op het 

kozijn worden gemonteerd. De rolhordeur 6000 is 

weerbestendig en onderhoudsvrij en leverbaar in de kleur wit.


