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Toepassing:

Toepassing:

Draairaam
naar binnen

Draairaam
naar buiten

Draaikiepraam

Dakraam

Schuifraam

Draaikiepraam

Info:
Handgreep Voorzet UNIT
wordt gratis meegeleverd

Door smalle profielen
past de Voorzet UNIT
achter de raamdecoratie

Een strak vormgegeven en soepel lopende raamhor, met het bekende gevouwen gaas zorgt voor een muggenvrije nachtrust. Ventileren zonder
vervelende insecten is nu mogelijk in stijl. Samen met de plisséfit zorgen de voorzet UNIT en de inklem UNIT raamplissé’s voor eenheid in uw
huis en een uniforme uitstraling naar buiten. Het gevouwen gaas sluit de opening keurig af en blijft netjes op zijn plaats. Er is geen veer nodig,
zodat de raamplissé’s bijna geruisloos en met weinig kracht bediend kunnen worden. Omdat het gaas zwart is en daardoor niet reflecteert,
wordt het uitzicht slechts minimaal belemmerd.
De raamplissé kan van links naar rechts en van rechts naar links bediend worden en is geschikt voor op de dag montage. Bediening van boven
naar beneden is niet aan te raden ivm vervuiling en uitzakken van het gaas.

Raamplissé Voorzet UNIT
Veerclips van de Inklem
UNIT zorgen voor klemming in het kozijn

De hor blijft eenvoudig
uitneembaar

De in verstek gezaagde aluminium profielen zorgen voor een luxe
uitstraling van de voorzet UNIT raamplissé. Het frame is eenvoudig van de montageclips te verwijderen, de hor is dus uitneembaar voor schoonmaakklusjes.

Opties:

• Grijs gaas
• RAL kleuren

Detail hout-alu binnenaanzicht

Raamplissé Inklem UNIT

Zonder te boren of schroeven wordt de inklem UNIT raamplissé
eenvoudig in uw kozijn geklemd en is altijd uitneembaar. Standaard wordt een handgreep meegeleverd, voor nog meer bedieningsgemak. Het frame van de inklem Unit is door de veerclips
eenvoudig uit het kozijn te verwijderen, de hor is dus makkelijk
uitneembaar voor schoonmaakklusjes.

Opties:

• Grijs gaas
• RAL kleuren

Bij RAL-kleuren zijn de
kunststof onderdelen
zwart

Standaard kleuren:

RAL 9001

RAL 9006 RAL 9010 RAL 8019 RAL 7016

N.B. Bij crème wit 9001/9010 zijn de kunststof onderdelen crème wit, overig zwart.

Standaard kleuren:

RAL 9001

RAL 9006 RAL 9010 RAL 8019 RAL 7016

N.B. Bij crème wit 9001/9010 zijn de kunststof onderdelen crème wit, overig zwart.

