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Hamstra is de toonaangevende 

fabrikant van horren, zowel in 

standaard uitvoeringen als op maat 

gemaakt.

Met een Hamstra hor geniet u van 

optimale ventilatie, terwijl u insecten 

buiten houdt. Zo verbetert u het 

woonklimaat in uw huis aanzienlijk, 

voorkomt u muffe luchtjes en 

schimmelvorming en blijft u gezond. 

Enkele Hamstra horren zijn ook 

leverbaar met zonwerend gaas om 

opwarming van uw interieur tegen 

te gaan. Ook pollenwerend gaas is 

leverbaar, waardoor hooikoorts- en 

luchtwegklachten in hoge mate 

verminderd worden.

Hamstra horren worden met 

vakmanschap gemaakt van de beste 

materialen. Daarom geven wij 3 jaar 

garantie op het mechaniek. Kijk op 

onze website voor meer informatie, 

www.hamstrahorren.nl.

HAMSTRA HORREN: 
standaard en op maat gemaakt

STANDAARD

Wanneer u direct in de winkel uw keuze wilt maken, dan biedt het Hamstra standaard 

assortiment u een brede keus aan verschillende hortypen.

In de meeste gevallen is de kleur van de hor hier wit en het gaas grijs.

De verkrijgbare maten zijn gebaseerd op de meest voorkomende maatvoeringen in raam- 

en deurkozijnen waardoor u in de meeste gevallen direct met een hor naar huis kunt.

MAATWERK

Elk huis is anders. Van buiten, van

binnen en qua inrichting. Elk huis laat

de smaak en de stijl van de bewoners

zien. En dus moeten ook horren even

individueel zijn als de meubelen, de

vloerbedekking en al die andere zo

persoonlijke aspecten van het wonen.

Daarom kunt u bij Hamstra kiezen. Uit

kleuren, soorten gaasdoek, uitvoeringen

en toepassingen!

OP MAAT GEMAAKT IN 15 DAGEN

Bij Hamstra horren houden 

we van persoonlijk maatwerk.

U bepaalt zelf wat u wilt. Kies kleur,

gaasdoek en uitvoering en natuurlijk de

juiste maatvoering. Wij maken uw horren

in gemiddeld 15 werkdagen met aandacht

en vakmanschap. Met uitzondering van

RAL-kleuren welke wij gemiddeld in

20 werkdagen leveren.

Laat uw hor inmeten en

monteren door uw

horrenspecialist.
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“Met pollenwerend gaas heb 
ik minder last van hooikoorts.”
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Hamstra horren horen bij uw huis 

en zijn dus net zo persoonlijk als uw 

inrichting. Daarom kunt u kiezen uit 

véél soorten gaasdoek; grijs en zwart, 

maar ook zonwerend of pollenwerend. 

Dat laatste doek houdt tot 100% van 

alle pollen (stuifmeel) tegen, ideaal 

voor iedereen die last heeft van 

hooikoorts. In het overzicht hiernaast 

vindt u alle doeksoorten die Hamstra 

voor u heeft!

FIBER GREY Insectenwerend grijs

Functioneel en sterk horgaas, gemaakt van kunststof gecoat glasfiber. 
Reeds jaren naar tevredenheid van tienduizenden gebruikers toegepast 
in vrijwel alle typen raam- en deurhorren. Geschikt voor horren die zowel 
binnen als buiten kunnen worden geplaatst.

FIBER GREY BAND Decoratief insectenwerend

Functioneel en sterk horgaas, gemaakt van kunststof gecoat glasfiber. 
Vergelijkbaar met de kwaliteit van het beproefde grijze horgaas, maar dan 
met verticale banen. Alleen toepasbaar in de deurrolhor Prestige, zowel 
binnen als buiten te plaatsen.

FIBER BLACK Insectenwerend zwart

Functioneel en sterk horgaas, gemaakt van kunststof gecoat glasfiber. 
Vergelijkbaar met de kwaliteit van het beproefde grijze horgaas, maar dan 
in zwart. Kan worden toegepast in het type rolhor Ultra, zowel binnen als 
buiten te plaatsen.

REFLEX BLACK Zon- en insectenwerend zwart

Zonwerend horgaas met een reflectiewaarde van circa 50%, gemaakt van 
zwart gecoat polyester en voorzien van aluminium coating aan glaszijde. 
Geschikt voor horren die binnen worden geplaatst.

FIBER STRIPES Decoratief insectenwerend zwart/wit

Insectenwerend horgaas met verticale strepen. Maximale breedte (deur)/ 
hoogte(raam)maat 140 cm, voorzien van een decoratief ingeweven zwart/
wit dessin, gemaakt van kunststof gecoat glasfiber. Geschikt voor horren 
die zowel binnen als buiten kunnen worden geplaatst.

POLL-TEX® Pollen- en insectenwerend

Poll-tex® gaasdoek van gecoat polyester is voorzien van een afwerklaag 
die de polariteit van pollen verandert. Hierdoor wordt tot 100% pollen 
tegengehouden. Allergische reacties binnenshuis worden sterk verminderd 
of zelfs helemaal voorkomen. Geschikt voor horren die zowel binnen als 
buiten kunnen worden geplaatst.

PLISSÉ Geplisseerd insectenwerend

Decoratief geplisseerd zwart horgaas, gemaakt van gecoat polyester. 
Uitsluitend toepasbaar in specifieke deurhorren voorzien van geplisseerd 
horgaas. Voorzien van een speciale coating, zodat plaatsing binnen of 
buiten mogelijk is. Ook verkrijgbaar in grijze uitvoering.

HAMSTRA HORSYSTEMEN: 
welk gaasdoek kiest u?

GAASDOEKEN
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“Maak de kamer in stijl af.”

H O R R E N  V O O R  R A M E N  E N  D E U R E N



KEUZE UIT 180 KLEUREN

De horren van Hamstra zijn leverbaar in twee 

standaardkleuren; wit en roomwit. Maar u kunt op bestelling 

de hor ook in alle RAL-kleuren laten uitvoeren. Daarmee kunt 

u uw horren dus exact dezelfde kleur geven als bijvoorbeeld 

kozijnen of interieur!

In deze brochure staat bij alle Hamstra horren vermeld welke 

kleuren deze standaard hebben en uit welke kleuren u kunt 

kiezen bij maatwerk.

zoveel wensen, zoveel kleuren
KLEUR

9
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H O R R E N  V O O R  R A M E N  E N  D E U R E N

“De snelste oplossing 
tegen insecten.”
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Horgaas met klittenband wordt 

bevestigd met zelfklevend klittenband 

en kan op bijna elk type raam worden 

gemonteerd.

De meest eenvoudige en snelle manier 

om insecten te weren. 

Aan het eind van het seizoen is het 

gaas met klittenband eenvoudig te 

verwijderen.

Ook geschikt voor ramen in caravans of 

vakantiehuisjes.

RAAMTYPE

Horgaas met klittenband is geschikt 

om te gebruiken bij onderstaande 

raamtypen:

• Draairaam naar binnen

• Draairaam naar buiten

• Draaikiepraam

• Uitzetraam

• Schuifraam

STANDAARD MATEN

Beschikbare maat:

• 130 x 150 cm

 (inkortbaar)

Gaasdoeken

• Polyester (wit of zwart)

• Zonwerend (zwart)

• Pollenwerend (wit)

Kleuren

• Wit

• Zwart

voor ramen
HORGAAS MET KLITTENBAND
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H O R R E N  V O O R  R A M E N  E N  D E U R E N

“Horren zijn fantastisch,  
maar ze springen wel in het oog.  
Deze vallen nauwelijks op.”
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voor ramen
VASTE HOR ULTRA

De vaste hor voor ramen Ultra 

kan binnenshuis, maar ook aan de 

buitenkant van het raam worden 

gemonteerd.

Montage kan met wervels in het kozijn 

of scharnierend op het kozijn.

De vaste hor voor ramen Ultra is 

verkrijgbaar als complete set of stel 

zelf uw vaste hor samen uit losse 

onderdelen.

RAAMTYPE

De vaste raamhor standaard is geschikt 

om te gebruiken bij onderstaande 

raamtypen:

• Draairaam naar binnen

• Draairaam naar buiten

• Uitzetramen

STANDAARD MATEN

Beschikbare maten
Sets:
•   85 x 105 cm (zonder tussenprofiel) 
• 100 x 125 cm (met tussenprofiel) 
• 125 x 155 cm (met tussenprofiel)
Losse profielen:
• Horprofiel 100 cm
• Horprofiel 150 cm
• Horprofiel 200 cm
• Tussenprofiel 100 cm

Gaasdoeken
• Fiber Grey (standaard bij sets)
• Polltex 

Kleuren
• Wit

Horgaas blisters 
• Grijs
• Pollen

MAATWERK

Beschikbare maten
• minimaal 30 x 30 cm. 
• maximaal 100 x 250 cm. 
 (bxh of hxb)

Gaasdoeken
• Fiber Grey (standaard) 
Kijk voor meer informatie 
over de beschikbare 
gaasdoeken op pagina 7.

Kleuren
• Wit (RAL 9010)

• Roomwit (RAL 9001)

• Overige RAL-kleuren tegen meerprijs
 leverbaar, kunststof onderdelen 
 hierbij altijd zwart
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“‘s Winters heb ik geen 
hor nodig. Dan haal ik
ze gewoon weg”

H O R R E N  V O O R  R A M E N  E N  D E U R E N
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De inzethorren worden met 

verschillende bevestigingsmaterialen 

geleverd. Daarmee zijn ze perfect te 

plaatsen in elk type raam. Ze zijn in 

vrijwel ieder type kunststof, aluminium 

of houten draaikiepraam te plaatsen. 

Omdat ze zonder boren of schroeven 

geplaatst worden, zijn ze ook weer in 

een handomdraai te verwijderen.

Deze hor is in standaard maten 

verkrijgbaar en als maatwerk.

RAAMTYPE

De inzethor is geschikt om te gebruiken 

bij onderstaande raamtypen:

• Draaikiepramen

MAATWERK

Beschikbare maten
• Minimaal 30 x 30 cm 
• Maximaal 120 x 250 cm
 (bxh of hxb)

Gaasdoeken
• Fiber Grey (standaard)
• Fiber Black (standaard)
• Poll-tex® (max 140 cm bxh) 
Kijk voor meer informatie over de  
beschikbare gaasdoeken op pagina 7.

Kleuren
• Wit (RAL 9010) 
• Roomwit (RAL 9001)

• Zilvergrijs (RAL 9006)*
• Groen (RAL 6009)*
• Blauw (RAL 5011)* 
• Antraciet (RAL 7016)*
• Overige RAL-kleuren* tegen meerprijs 
 leverbaar. 
 * Kunststof onderdelen hierbij 
      altijd zwart

STANDAARD MATEN

Beschikbare maten 
Sets:
•   85 x 115 cm (inkortbaar)
• 100 x 150 cm (inkortbaar)

Losse profielen:
• Horprofiel 100 cm
• Horprofiel 150 cm
• Horprofiel 200 cm
• Tussenprofiel 150 cm

Gaasdoeken
• Fiber Grey 

Kleuren
• Wit (RAL 9010)

Horgaas blisters 
• Grijs 
• Pollen

voor ramen
INZETHOR ULTRA



“Handig: Mijn raam kan 
met deze hor makkelijk 
open en dicht.”

H O R R E N  V O O R  R A M E N  E N  D E U R E N
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De inzethor Flex is speciaal 

ontwikkeld voor draaikiepramen met 

politiekeurmerk. Door de dunne flens 

van 0,6 mm kan het raam altijd dicht.

De inzethor Flex is toepasbaar met 

kunststof, aluminium en houten 

kozijnen.  Net als de normale inzethor 

is de inzethor Flex te monteren zonder 

te boren in het kozijn en gemakkelijk te 

verwijderen in de winter.

RAAMTYPE

De inzethor Flex is geschikt om te 

gebruiken bij onderstaand raamtype:

• Draaikiepramen

MAATWERK

Beschikbare maten
• Minimaal 25 x 25 cm 
• Maximaal 100 x 250 cm (bxh of hxb)

Gaasdoeken
• Fiber Grey (standaard)
• Fiber Black (standaard)
• Poll-tex® (max 140 cm bxh) 
Kijk voor meer informatie over de  
beschikbare gaasdoeken op pagina 7.

Kleuren
• Wit (RAL 9010) 
• Roomwit (RAL 9001)

• Zilvergrijs (RAL 9006)  
• Groen (RAL 6009) 

• Blauw (RAL 5011)  
• Antraciet (RAL 7016) 

• Overige RAL-kleuren tegen meerprijs 
 leverbaar. 

De kunststof flens is altijd donkergrijs

Dit product is alleen als maatwerk 
verkrijgbaar

voor ramen
INZETHOR FLEX
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“Ook als we hem niet nodig  
hebben, kan de hor gewoon  
in het raam blijven zitten.”

H O R R E N  V O O R  R A M E N  E N  D E U R E N
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Deze horren zijn speciaal ontwikkeld 

voor draaikiepramen van kunststof, 

aluminium of hout. Ze zijn net zo 

eenvoudig, en zonder schroeven of 

boren, te plaatsen als de gewone 

inzethorren, maar bieden het extra 

comfort van een rolhor. Het gaas rolt 

op in een slanke cassette en loopt in 

aluminium geleiders, zodat de hor wind- 

en tochtvast is. Het hele horproduct 

is makkelijk uitneembaar. U kunt ook 

alleen het gaas oprollen. Praktisch als 

u weinig plaats in huis heeft om de 

gedemonteerde hor op te bergen. Onze 

inzetrolhor kan horizontaal en verticaal 

gemonteerd worden.

RAAMTYPE

De inzetrolhor is geschikt om te 

gebruiken bij onderstaand raamtype:

• Draaikiepramen

MAATWERK

Beschikbare maten

• Minimaal 50 x 30 cm (bxh)

• Maximaal 140 x 140 cm 

Gaasdoeken

• Fiber Grey (standaard)

• Poll-tex® (max 140 cm bxh)

Kijk voor meer informatie over de  

beschikbare gaasdoeken op pagina 7.

Kleuren

• Wit (RAL 9010) 

• Roomwit (RAL 9001)

• Zilvergrijs (RAL 9006)* 

• Groen (RAL 6009)*

• Blauw (RAL 5011)* 

• Antraciet (RAL 7016)*

• Overige RAL-kleuren* tegen meerprijs 
 leverbaar. 
 * Kunststof onderdelen hierbij 

      altijd zwart

Dit product is alleen als maatwerk 

verkrijgbaar

voor ramen
INZETROLHOR
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“Wij hebben gekozen 
voor de witte cassette.
Onopvallend en erg fraai!”

H O R R E N  V O O R  R A M E N  E N  D E U R E N
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Standaard of op maat gemaakt, mooi 

afgewerkte rolhor met een cassette 

en geleiders van kleur gemoffeld 

aluminium.

Het gaas is door de toepassing van 

gaasrunners wind- en tochtvast.

De rolhor Ultra kan zowel binnen 

als buiten gemonteerd worden en is 

geschikt voor naar binnen en naar 

buiten draaiende ramen.

RAAMTYPE

De rolhor voor ramen Ultra is geschikt 

om te gebruiken bij onderstaande 

raamtypen:

• Draairaam naar binnen

• Draairaam naar buiten

• Draaikiepraam

• Uitzetraam

• Schuifraam

MAATWERK

Beschikbare maten

• Op exacte breedte 

 gemaakt tussen 48 cm en 165 cm.

• Op exacte hoogte gemaakt

 van 20 cm tot 170 cm.

Gaasdoeken

• Fiber Grey (standaard)

• Fiber Black (standaard)

• Fiber Stripes

   (max. 160 cm breed - 140 cm hoog) 

• Poll-tex® (max 140 cm bxh)

• Reflex Black (max 140 cm bxh)

Kijk voor meer informatie over de  

beschikbare gaasdoeken op pagina 7.

Kleuren

• Wit (RAL 9010) 

• Roomwit (RAL 9001)

• Overige RAL-kleuren tegen meerprijs
 leverbaar, kunststof onderdelen hierbij
 altijd zwart

STANDAARD MATEN

Beschikbare maten

Fiber Grey: 

Vaste breedte van 

53 cm t/m 118 cm, 

per 5 cm oplopend.

Hoogte 150 cm en inkortbaar.

Poll-Tex (uitvoering wit met zwart gaas)

Vaste breedte van 

63 cm t/m 93 cm, 

per 5 cm oplopend.

Hoogte 150 cm en inkortbaar.

Gaasdoeken

• Fiber Grey 

• Poll-tex®

Kleuren

• Wit (RAL 9010)

• Roomwit (RAL 9001) 

voor ramen
ROLHOR ULTRA
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“Als we hem niet gebruiken
zit het gaas veilig opgerold
in de compacte cassette.
Mooi en makkelijk!”

H O R R E N  V O O R  R A M E N  E N  D E U R E N
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Dit is de permanente oplossing voor 

bijna elk denkbaar raamtype: deze 

raamrolhor blijft na montage duurzaam 

zijn werk doen, dankzij de zeer hoge 

kwaliteit van de aluminium cassette 

en de geleiders. De rolhor voor 

ramen Super kan binnen geplaatst 

worden, maar de volledig gesloten, 

weerbestendige cassette maakt ook 

plaatsing buiten mogelijk. standaard 

uitgevoerd met softclose terugloop 

mechaniek, deze rolt het gaas rustig en 

stil terug in de cassette.

RAAMTYPE

De rolhor voor ramen Super is geschikt 

om te gebruiken bij onderstaande 

raamtypen:

• Draairaam naar binnen

• Draairaam naar buiten

• Draaikiepraam

• Uitzetraam

• Dak- of tuimelraam

• Schuifraam

MAATWERK

Beschikbare maten

• Op exacte breedte 

 gemaakt tussen 40 cm en 165 cm.

• Op exacte hoogte gemaakt tot 220 cm. 

Gaasdoeken

• Fiber Grey (standaard)

• Fiber Stripes

• Poll-tex® (max 140 cm. bxh)

Kijk voor meer informatie over de  

beschikbare gaasdoeken op pagina 7.

Kleuren

• Wit (RAL 9010) 

• Roomwit (RAL 9001) 

• Zilvergrijs (RAL 9006)*

• Antraciet (RAL 7016)*

• Overige RAL-kleuren* tegen 
 meerprijs leverbaar. 
 * Kunststof onderdelen 
 hierbij altijd zwart

voor ramen
ROLHOR SUPER
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“Deze moderne hor 
past mooi in mijn interieur.”

H O R R E N  V O O R  R A M E N  E N  D E U R E N
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Plisséhorren zijn de meest decoratieve 

manier van insectenwering. 

De plisséhor voor ramen is licht in 

bediening en kan in elke gewenste 

positie blijven staan. De plisséhor is 

zelf op maat te maken en kan zowel op 

als in het kozijn geplaatst worden.

RAAMTYPE

De plisséhor Ultra is geschikt om te  

gebruiken bij onderstaande raamtypen:

• Draairaam naar buiten

• Uitzetramen

• Schuifraam

STANDAARD MATEN

Beschikbare maten

Breedte:

• 63 cm (max. 20 cm. inkortbaar)

• 83 cm (max. 20 cm. inkortbaar)

• 103 cm (max. 20 cm. inkortbaar)

• 123 cm (max. 20 cm. inkortbaar)

Hoogte:

• 155 cm (inkortbaar)

Gaasdoeken

• Plissé Black

Kleuren

• Wit (RAL 9010) 

voor ramen
PLISSÉHOR ULTRA
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Het gaasnet voor dakramen is een 

hor speciaal voor tuimelramen. Zeer 

eenvoudig te monteren en gemakkelijk 

weer te verwijderen.

Het net is gemakkelijk los te halen om 

het raam te bedienen.

Het tuimelraam kan geheel open 

doordat het deels in het net gedraaid 

kan worden.

RAAMTYPE

Het gaasnet voor dakramen is geschikt 

om te gebruiken bij onderstaande 

raamtypen:

• Dak- of tuimelraam

voor dakramen

H O R R E N  V O O R  R A M E N  E N  D E U R E N GAASNET

STANDAARD MATEN

Beschikbare maten

• 120 x 140 cm (inkortbaar)

Gaasdoeken

• Polyester wit

Kleuren

• Wit 

26
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De rolhor voor dakramen is speciaal 

gemaakt op de maatvoeringen van 

dakramen. 

Vervaardigd van gemoffeld aluminium. 

Door de toepassing van gaasrunners is 

het gaas wind- en tochtvast.

RAAMTYPE

De Rolhor voor dakramen Ultra 

is geschikt om te gebruiken bij 

onderstaande raamtypen:

• Dak- of tuimelraam

voor dakramen
ROLHOR ULTRA

MAATWERK

Beschikbare maten

• Op exacte breedte 

 gemaakt tussen 48 cm en 165 cm.

• Op exacte hoogte gemaakt 

 van 20 cm tot 170 cm.

Gaasdoeken

• Fiber Grey (standaard)

• Fiber Black (standaard)

• Fiber Stripes

   (max. 160 cm breed - 140 cm hoog) 

• Poll-tex® (max 140 cm bxh)

• Reflex Black (max 140 cm bxh)

Kijk voor meer informatie over de  

beschikbare gaasdoeken op pagina 7.

Kleuren

• Wit (RAL 9010) 

• Roomwit (RAL 9001)
• Overige RAL-kleuren tegen meerprijs
 leverbaar, kunststof 
 onderdelen hierbij
 altijd zwart

STANDAARD MATEN

Beschikbare maten
Breedte:
• 56,5 cm
• 68 cm
• 71,5 cm
• 79,5 cm
• 95,5 cm
• 115,5 cm
• 135,5 cm

Hoogte:
• 170 cm (inkortbaar)

Montage
• Montage op de aftimmering 
 van het raam (op de dag)

Gaasdoeken
• Fiber Grey

Kleuren
• Wit (RAL 9010) 



“Deze hor past precies 
op mijn dakraam”

H O R R E N  V O O R  R A M E N  E N  D E U R E N
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De duoplissé voor dakramen Ultra is 

een hor en een gordijn in één. Speciaal 

gemaakt voor dakramen. Zo kunt u ‘s 

nachts het ongedierte en overdag de 

warmte buiten houden.

De duo plissé is vervaardigd van 

gemoffeld aluminium. Verkrijgbaar 

in maten speciaal gericht op 

dakraammaten en is zowel in de 

hoogte als de breedte inkortbaar.

voor dakramen
DUOPLISSÉ ULTRA

STANDAARD MATEN

Beschikbare maten

Breedte:

•   77 cm, inkortbaar tot 54 cm.

• 113 cm, inkortbaar tot 77 cm.

• 133 cm, inkortbaar tot 113 cm.

Hoogte:

• 180 cm (inkortbaar)

Gaasdoeken

•  Plissé Black  

•  De duo plissé is tevens voorzien van 

wit geplisseerd verduisteringsdoek

Kleuren

• Wit (RAL 9010)

RAAMTYPE

De Duoplissé voor dakramen Ultra 

is geschikt om te gebruiken bij 

onderstaande raamtypen:

• Dak- of tuimelraam



De lamellenhor voor deuren Ultra is 

een eenvoudige doch doeltreffende 

lamellenhor. De fiberglass gaaslamellen 

zijn voorzien van verstevigde zijkanten. 

De verzwaringen zijn voorzien van 

stootnoppen.

Deze lamellenhor is gemonteerd in een 

handomdraai.

Zeer geschikt voor huishoudens met 

kinderen en/of huisdieren.

DEURTYPE

De lamellenhor voor deuren Ultra is  

geschikt om te gebruiken bij  

onderstaande deurtypen:

• Draaideur naar binnen

• Draaideur naar buiten

voor deuren

H O R R E N  V O O R  R A M E N  E N  D E U R E N LAMELLENHOR ULTRA

STANDAARD MATEN

Beschikbare maat

• 95 x 240 cm (inkortbaar)

Gaasdoeken

• Fiber Grey

Kleuren

• Witte bevestigingsstrip en

 antraciete verzwaringen.
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De nieuwste ontwikkeling binnen 

lamellenhorren is de magneethor. U 

kunt zonder extra handelingen door 

de hor heen lopen. Met behulp van de 

magneetstrips valt de hor weer netjes 

op zijn plek.

De magneethor Ultra zit met 

zelfklevend klittenband bevestigd op 

het kozijn en is netjes afgewerkt met 

kunststof afdekstrips.

DEURTYPE

De magneethor voor deuren Ultra 

is geschikt om te gebruiken bij 

onderstaande deurtypen:

• Draaideur naar binnen

• Draaideur naar buiten

voor deuren
MAGNEETHOR ULTRA
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STANDAARD MATEN

Beschikbare maat

• 95 x 235 cm (inkortbaar)

Gaasdoeken

• Polyester zwart

Kleuren

Afdekstrips:

• Wit (6 korte en 1 lange, dikte van 

 ca. 5 mm)



De vaste hor voor deuren Ultra is een 

doordacht ontwerp en gericht op de 

doe het zelver.

In een paar stappen heeft u een 

stevige, mooi ogende hor voor 

deuren in elkaar gezet.

Voorzien van verstevigende tussen-

profielen en een schopplaat met snelle 

en stevige bevestiging.

DEURTYPE

De vaste hor voor deuren Ultra 

is geschikt om te gebruiken bij 

onderstaande deurtypen:

• Draaideur naar binnen

• Draaideur naar buiten

voor deuren

H O R R E N  V O O R  R A M E N  E N  D E U R E N VASTE HOR ULTRA

STANDAARD MATEN

Beschikbare maat

• 100 x 235 cm (bxh)

   (inkortbaar)

Gaasdoeken

• Fiber Grey 

Kleuren

• Wit (RAL 9010)
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Vaste hor deur Solide is een extra 

degelijke, complete hordeur met 

schopplaat en afsluiting door stoot-

strip rondom. De stabiele constructie 

met een tussenprofiel staat garant 

voor een lange levensduur. De deur 

wordt eenvoudig op het kozijn 

geplaatst en kan zowel binnen als 

buiten gemonteerd worden. 

De Solide wordt geleverd met een 

sterke magneetsluiting, sluitveer 

en in verstek gezaagde hoeken.

DEURTYPE

De vaste hor voor deuren Solide is 

geschikt voor plaatsing op het kozijn 

en  om te gebruiken bij onderstaande 

deurtypen:

• Draaideur naar binnen

• Draaideur naar buiten

voor deuren
VASTE HOR SOLIDE

MAATWERK

Beschikbare maten
• Op exacte breedte 
 gemaakt van 40 cm tot 150 cm.
• Op exacte hoogte gemaakt 
 van 70 cm tot 240 cm.

Gaasdoeken
• Fiber Grey (standaard)
• Pet gaas (extra sterk)
Kijk voor meer informatie  
over de beschikbare  
gaasdoeken op pagina 7.

Opties
• Afwijkende hoogte tussenprofiel
• Afwijkende hoogte schopplaat tot 
 maximaal 100 cm (tegen meerprijs)
• Kattenluik, hondenluik klein of 
 hondenluik groot (tegen meerprijs)

Kleuren
• Wit (RAL 9010)

• Zilvergrijs geanodiseerd
• Overige RAL kleuren tegen meerprijs,      
 kunststof onderdelen hierbij altijd 
 zwart.

Dit product is alleen als maatwerk 
verkrijgbaar
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VASTE HOR VOOR DEUREN SOLIDE
  Maatwerk

D

E
B

A

C

handgreep

scharnier

sluitveer

magneet-
sluiting

Productgegevens
• Exact op maat gemaakt.
• Geschikt voor binnen- en buitenmontage, afhankelijk van
 de draairichting van de deur.
• Metalen scharnieren, handgrepen, en sluitveer worden los meegeleverd.
• Standaard 200 mm hoge schopplaat.
• Aluminium kader profielen (43 x 25 mm b x d) met hoeken in verstek gezaagd.
• Stevige magneetsluiting.
• Tussenprofiel wordt standaard in het midden van de deur geplaatst,
 afwijkende positie is mogelijk.
• Afsluiting door stootstrip rondom.

Beschikbare maten
• Op exacte breedte gemaakt van 40 cm tot 150 cm.
• Op exacte hoogte gemaakt van 70 cm tot 240 cm.

Kleuren
• Wit (RAL 9010)
• Zilvergrijs geanodiseerd
• Overige RAL kleuren tegen meerprijs, kunststof onderdelen
 (zoals verbindingsstukken van de middenkaders, de magneetbehuizing,
 de sluitveer en de stootstrip) hierbij altijd zwart.

Gaas
• Fiber Grey
• Pet gaas tegen meerprijs

Meten en montage op het kozijn (ODD)
• Hoogtemaat = dagmaat B + tenminste 20 mm.
 Dit is de buitenmaat van de deurhor en deze kan maximaal
 240 cm hoog zijn. Bij grotere overlapping op het kozijn telt
 u meer op en bij gehele overlapping telt u er 86 mm bij op.
• Breedtemaat = dagmaat (A) + tenminste 20 mm.
 Dit is de buitenmaat van de deurhor excl. scharnieren en mag
 maximaal 150 cm breed zijn. Bij grotere overlapping op het kozijn
 telt u meer op en bij gehele overlapping telt u er 86 mm bij op.
• Minimale hoogte onder- en bovenstijl (D): 10 mm.
• Minimale breedte zijstijl scharnierende kant (E): 31 mm.
• Minimale breedte zijstijl sluitende-/magneet kant (E): 23 mm.
• Maten opgeven in mm.

Let op:
de aanwezigheid van deurbeslag en hoogte van tussenprofiel
vaste deur Solide. Tussenprofiel kan op andere hoogte besteld
worden!



“In de zomer kwamen de insecten  
uit de tuin massaal naar binnen.  
Maar dat is afgelopen.”

H O R R E N  V O O R  R A M E N  E N  D E U R E N
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Erg fraaie rolhor met een cassette 

en geleiders van kleurgemoffeld 

aluminium. Het gaas is door de 

toepassing van gaasrunners wind- en 

tochtvast. De rolhor kan zowel binnen 

als buiten gemonteerd worden en is 

geschikt voor naar binnen en naar 

buiten draaiende deuren.

voor deuren
ROLHOR ULTRA

MAATWERK

Beschikbare maten

• Op exacte hoogte 

 gemaakt van 150 cm tot 240 cm.

• Op exacte breedte gemaakt

 van 70 cm tot 170 cm.

Gaasdoeken

• Fiber Grey (standaard)

• Fiber Black (standaard)

• Fiber Stripes (max. 140 cm breed)

Kijk voor meer informatie over de  

beschikbare gaasdoeken op pagina 7.

Kleuren

• Wit (RAL 9010) 

• Roomwit (RAL 9001)

• Overige RAL-kleuren tegen meerprijs
 leverbaar, kunststof onderdelen hierbij
 altijd zwart.

STANDAARD MATEN

Beschikbare maten

Vaste hoogte van:

• 205 cm

• 215 cm

• 235 cm

Breedte: 

• 105 cm (inkortbaar)

Gaasdoeken

• Fiber Grey

Kleuren

• Wit (RAL 9010)

• Roomwit (RAL 9001) 
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DEURTYPE

De rolhor voor deuren Ultra is geschikt 

om te gebruiken bij onderstaande 

deurtypen:

• Draaideur naar binnen

• Draaideur naar buiten

• Dubbele openslaande deuren



“Die roomwitte kleur past 
precies bij ons interieur.  
Iets praktisch kan dus  
heel mooi zijn.”

H O R R E N  V O O R  R A M E N  E N  D E U R E N
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Speciaal voor schuifpui, schuifdeuren 

en openslaande deuren (zowel naar 

binnen als naar buiten draaiend) is 

deze dubbele rolhor ontwikkeld.

Het wordt op de juiste hoogte 

geleverd, heeft wind- en tochtvaste 

gaasgeleiding en wordt tegen het 

kozijn gemonteerd. De rolhor kan 

binnen en buiten toegepast worden.

DEURTYPE

De rolhor voor deuren Ultra Dubbel 

is geschikt om te gebruiken bij 

onderstaande deurtypen:

• Schuifpui

• Dubbele openslaande deuren

voor deuren
ROLHOR ULTRA DUBBEL

MAATWERK

Beschikbare maten
• Op exacte hoogte 
 gemaakt van 150 cm tot 240 cm.
• Op exacte breedte 
 gemaakt van 100 cm tot 340 cm.

Gaasdoeken
• Fiber Grey (standaard)
• Fiber Black (standaard)
• Fiber Stripes
  (max. 140 cm breed)
Kijk voor meer informatie over de 
beschikbare gaasdoeken op pagina 7.

Kleuren
• Wit (RAL 9010) 
• Roomwit (RAL 9001) 
• Overige RAL-kleuren tegen meerprijs
 leverbaar, kunststof onderdelen 
 hierbij altijd zwart.
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“Lekker de deur geopend  
houden, zonder met een huis  
vol vliegen te zitten.”

H O R R E N  V O O R  R A M E N  E N  D E U R E N
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De absolute topklasse in horren! Het 

gaas is bijna onzichtbaar en geeft een 

vrijwel onbelemmerd zicht naar buiten. 

De bediening is erg gemakkelijk; de 

treklijst stopt automatisch op vooraf 

ingestelde punten. De geleiders zorgen 

samen met carbonpennen in de boven- 

en ondergeleider voor windvaste 

gaasopsluiting.

In de treklijst zit een borstelset dat de 

geleiders schoonhoudt. Ook geschikt 

voor grote deuropeningen en puien.

DEURTYPE

De rolhor voor deuren Prestige 

is geschikt om te gebruiken bij 

onderstaande deurtypen:

• Draaideur naar binnen

• Draaideur naar buiten

• Dubbele openslaande deuren

• Schuifpui

voor deuren
ROLHOR PRESTIGE
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MAATWERK

Beschikbare maten
• Op exacte hoogte 
 gemaakt van 180 cm tot 280 cm.
• Op exacte breedte gemaakt
 van 60 cm tot 185 cm. 

Gaasdoeken
• Fiber Grey (standaard) 
• Fiber Grey Band
  (max. 160cm breed)
• Fiber Stripes
  (max. 140 cm breed)

Kleuren
• Wit (RAL 9010)   
• Roomwit (RAL 9001)

• Antraciet (RAL 7016)*   

• Zilvergrijs (RAL 9006)*

• Overige RAL-kleuren* tegen meerprijs  
 leverbaar. 
 * Kunststof onderdelen hierbij 
 altijd zwart

Dit product is alleen als  
maatwerk verkrijgbaar



H O R R E N  V O O R  R A M E N  E N  D E U R E N
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De plisséhor voor deuren Harmony is 

een degelijke plisséhor voor standaard 

deuren.  De plisséhor Harmony opent 

automatisch. Deze hor voor deuren 

wordt geheel in het kozijn gemonteerd.

DEURTYPE

De plisséhor voor deuren Harmony 

is geschikt om te gebruiken bij 

onderstaande deurtypen:

• Draaideur naar binnen

• Draaideur naar buiten

voor deuren
PLISSÉHOR HARMONY

STANDAARD MATEN

Beschikbare maten

Hoogte:

• van 198 tot 201 cm

• van 208 tot 211 cm

Breedte:

• 100 cm (inkortbaar)

Gaasdoeken

• Plissé black

Kleuren

• wit (RAL 9010)
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“Ik vind dat plisse’ gevouwen  
gaas een mooi detail.  
Dat geeft echt extra sfeer.”

H O R R E N  V O O R  R A M E N  E N  D E U R E N
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Een universeel toepasbare deurhor die 

op bijna alle deuren gemonteerd kan 

worden, in het kozijn en op het kozijn. 

Het gebruikte, zwarte en geplisseerde 

horgaas past bij elk interieurdesign 

en is in lichte mate zonwerend. Het 

gaas wordt slijtvast en windbestendig 

geleid in een gepatenteerde, kunststof 

ketting. De zeer platte ondergeleiding 

zorgt voor een hindervrije doorloop 

naar uw tuin of terras. Toepasbaar tot 

grote breedte- en hoogtematen. Ook 

dubbele deuren zijn mogelijk.

DEURTYPE

De plisséhor voor deuren Allure 

is geschikt om te gebruiken bij 

onderstaande deurtypen:

• Draaideur naar binnen

• Draaideur naar buiten

• Dubbele openslaande deuren

• Schuifpui

voor deuren
PLISSÉHOR ALLURE

STANDAARD

Beschikbare maten
• Breedte 96 en 130 cm 
 breed (inkortbaar)
• Hoogte 194 tot 260 cm, 
 per 3 cm oplopend.

Gaasdoeken
• Plissé Black

Kleuren
• wit (RAL 9010) 

• Roomwit (RAL 9001)

  Kunststof onderdelen altijd zwart
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MAATWERK

Beschikbare maten

• Kunststof ondergeleider, 

 aluminium bovengeleider en 

 gaaspakket exact op maat gemaakt tot 

 96, 130, 160, 170, 180 en 200 cm breed. 

 Vanaf 170 cm breed wordt er een 

 tussenstijl toegepast.

• Hoogte van 194 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.

Gaasdoeken

• Plissé Black (standaard)

• Plissé Grey tegen meerprijs 

 (mogelijk t/m type t - 251,1 

 tot 254 cm.)

Kijk voor meer informatie over de  

beschikbare gaasdoeken op pagina 7.

Kleuren

• Wit (RAL 9010) 

• Roomwit (RAL 9001)

• Zilver (RAL 9006)

• Antraciet (RAL 7016)

• Overige RAL-kleuren tegen meerprijs 
 leverbaar.
 Kunststof onderdelen in alle 
 uitvoeringen altijd zwart.



Voor meer informatie gaat u naar www.hamstrahorren.nl
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