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Vaste hor Ultra • • • • • • •

Inzethor Basic • •

Inzethor Ultra • • •

Inzethor Flex • •

Voorzethor Libre • • •

Rolhor Plus • • • • • • • • •

Rolhor Cachet • • • • • • • •

D
EU

RE
N

Vaste hor Solide         
VERNIEUWD! • • • •*

Schuifhor Solide         • •

Vaste hor Avance • • • •*

Schuifhor Avance • • • •

Rolhor Plus • • • • • • •

Rolhor Cachet • • • • • •

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.

VASTE HOR ULTRA
HAMSTRA HORREN
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TOEPASSINGEN
 » Montage op of in het kozijn
 » Geschikt voor gebruik binnen en 

buiten
 » Ramen die naar binnen draaien
 » Ramen die naar buiten draaien

EXTRA’S / KENMERKEN
 » Makkelijk te verwijderen en te 

herplaatsen
 » Te gebruiken als vaste hor en als 

draaibare hor
 » Stevige aluminium profielen met 

verstek gezaagde hoeken

GAASTYPEN
 » Kunststof gecoat glasfiber (grijs)

KLEUREN
 » RAL 9001 Crème wit
 » RAL 9010 Zuiver wit
 » 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
 » Bij montage op het kozijn meerdere 

bevestingingsmogelijkheden 
 › Wervels
 › Scharnieren en magneten
 › Scharnieren en wervels
 › Magneten

 » Bij montage in het kozijn montage 

met wervels

VASTE HOR ULTRA

De veelzijdig toepasbare Vaste hor Ultra kan zowel op als in het kozijn 
worden geplaatst d.m.v. wervels, scharnieren en magneten. Bij montage met 
scharnieren en magneten zit de hor altijd op het kozijn. Bij montage met 
wervels valt de hor in het kozijn. Deze hor is een fijne toepassing wanneer 
iemand niet altijd een hor op het kozijn gemonteerd wil hebben. Zo makkelijk 
als de hor geplaatst wordt, kunt u deze ook weer weghalen. De profielen zijn 
van volledig aluminium dat zorgt voor extra stevigheid en gebruikscomfort.

Vaste hor Ultra



HORREN VAN HAMSTRA

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

MAATVOERING
 » Maten minimaal 30 x 30 cm
 » Maten maximaal 100 x 250 cm (b x h of h x b)
 » Maten boven de 100 cm worden uitgevoerd met een 2 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

METEN EN MONTAGE 

Op de dag (op het kozijn)
 » Hoogte- en breedtemaat = dagmaat + 46 mm (2x profielbreedte). 
 » Minimale breedte kozijndelen: 34 mm (de scharnieren en magneet steken 4 mm buiten 

het profiel uit).

In de dag (in het kozijn)
 » Hoogte- en breedtemaat = dagmaat
 » Minimale breedte kozijndelen: 25 mm
 » Minimale kozijndiepte: 18 mm

kozijnmaten op de dag

montage op de dag

profielmaten

  montage in de dag kozijnmaten in de dag

VASTE HOR VOOR RAMEN ULTRA

  Maatwerk

Productgegevens
• Bij montage op het kozijn montage met wervels, scharnieren en magneten of alleen magneten. 
• Bij montage in het kozijn montage met wervels.

Maatvoering
• Maten minimaal 30 x 30 cm. 
• Maten maximaal 100 x 250 cm (b x h of h x b)
• Maten boven de 100 cm worden uitgevoerd met een 2 cm hoog verstevigingsprofiel in het midden
 van de lange zijde. Bij maten boven 200 cm worden dit er twee, evenredig verdeeld over de lange lengte.

Kleuren
• Zuiver wit (RAL 9010) 
• Crème wit (RAL 9001)
• Overige RAL kleuren tegen meerprijs, kunststof onderdelen hierbij altijd Gitzwart (RAL 9005).

Gaas 
• Grijs

Maatwerk meten en montage op de dag (ODD)
• Hoogte- en breedtemaat = dagmaat + 46 mm (2 x profielbreedte).
• Minimale breedte kozijndelen: 34 mm.
 De scharnieren en magneet steken 4 mm buiten het profiel uit.
• Maten invoeren in mm

Maatwerk meten en montage in de dag (IDD)
• Hoogte- en breedtemaat = dagmaat
• Minimale breedte kozijndelen: 25 mm
• Minimale kozijndiepte (C): 18 mm 
• Maten invoeren in mm

E

D

B

B

C

kozijnmaten op de dag

montage op de dag

profielmaten

  montage in de dag kozijnmaten in de dag

VASTE HOR VOOR RAMEN ULTRA

  Maatwerk

Productgegevens
• Bij montage op het kozijn montage met wervels, scharnieren en magneten of alleen magneten. 
• Bij montage in het kozijn montage met wervels.

Maatvoering
• Maten minimaal 30 x 30 cm. 
• Maten maximaal 100 x 250 cm (b x h of h x b)
• Maten boven de 100 cm worden uitgevoerd met een 2 cm hoog verstevigingsprofiel in het midden
 van de lange zijde. Bij maten boven 200 cm worden dit er twee, evenredig verdeeld over de lange lengte.

Kleuren
• Zuiver wit (RAL 9010) 
• Crème wit (RAL 9001)
• Overige RAL kleuren tegen meerprijs, kunststof onderdelen hierbij altijd Gitzwart (RAL 9005).

Gaas 
• Grijs

Maatwerk meten en montage op de dag (ODD)
• Hoogte- en breedtemaat = dagmaat + 46 mm (2 x profielbreedte).
• Minimale breedte kozijndelen: 34 mm.
 De scharnieren en magneet steken 4 mm buiten het profiel uit.
• Maten invoeren in mm

Maatwerk meten en montage in de dag (IDD)
• Hoogte- en breedtemaat = dagmaat
• Minimale breedte kozijndelen: 25 mm
• Minimale kozijndiepte (C): 18 mm 
• Maten invoeren in mm

E

D

B

B

C

Kozijnmaten op de dag

Kozijnmaten in de dag
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VASTE HOR ULTRA



HORREN VAN HAMSTRA

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

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 (28 mm)
 » 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!



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



H A MSTR A HO RREN DE J U ISTE HO R VOO R ELK T Y PE R A A M OF DEU R PRO DUC TEN 2022-2023 |  13

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.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



HORREN VAN HAMSTRA

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

INZETHOR ULTRA
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 hor te 

verwijderen
 » Stevige aluminium profielen met 

verstek gezaagde hoeken
 » Makkelijk te verwijderen en te 

herplaatsen
 » Dikte flens is 1 mm

GAASTYPEN
 » Kunststof gecoat glasfiber (grijs of 

zwart)
 » Pollenwerend (zwart)   

KLEUREN
 » RAL 7016 Antraciet
 » RAL 9010 Zuiver wit
 » RAL 9001 Crème wit*
 » RAL 9006 Blank aluminium*
 » RAL 6009 Dennengroen*
 » RAL 5011 Staalblauw*
 » Overige RAL-kleuren mogelijk 

(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;  

29, 34 en 43 mm
 › Small - Profieldiepte 29 mm als 

extra smalle uitvoering
 › Normaal - 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 ULTRA

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 Ultra tussen het raam en het kozijn wordt 
geplaatst, kan het raam nog steeds gemakkelijk openen en sluiten. De Ultra 
is geschikt voor drie kozijndieptes, hierdoor is er voor elk soort kozijn een 
passende toepassing om de hor te bevestigen.

Inzethor Ultra



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 langste zijde. 
 » Vanaf 200 cm worden er 2 verstevigingsprofielen toegepast.

MAATVOERING
 » Maten minimaal 30 x 30 cm
 » Maten maximaal 120 x 250 cm (b x h of h x b)

BEVESTIGING 

TYPE 3
 » Universele kozijnen (kunststof of hout) 

 › Flens van de hor valt VOOR het aluminium onderprofiel 
 › Bevestiging hor bovenzijde met RVS klemveer
 › Bevestiging hor onderzijde met 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.

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.

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 
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INZETHOR ULTRA

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

 › Bevestiging hor bovenzijde met hoge nok
 › Bevestiging hor onderzijde met lage nok

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 3B

 » Kunststof kozijnen 
 › Bevestiging hor bovenzijde met klemveer
 › Bevestiging hor onderzijde met 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 



Lekdorpel

Lekdorpel tussen 
de kozijnstijlen 

Lekdorpel

Lekdorpel voor 
de kozijnstijlen

TYPE 3AD
 » Kunststof kozijnen met montage

 › ALLEEN te gebruiken bij een smalle profieldiepte van 29 mm
 › Bevestiging hor bovenzijde met RVS klemveer 
 › Bevestiging hor onderzijde met spie AD

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: 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 4
 » Houten kozijnen met aluminium aanslagprofiel

 › Flens wordt OP het aluminium onderprofiel geplaatst
 › Bevestiging hor bovenzijde 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: 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”.
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HORREN VAN HAMSTRA

DE INZETHOR ULTRA IS ER IN 3 
VERSCHILLENDE PROFIELDIEPTES, 
HIERDOOR IS ER VOOR ELK SOORT 
KOZIJN EEN PASSEND FORMAAT.

INZETHOR ULTRA

Type 5
 » Aluminium kozijnen

 › Bevestiging hor bovenzijde met hoge nok
 › Bevestiging hor onderzijde met anti slip druppel 

ONDERDELENSETS
 » 27262 - Onderdelen set wit
 » 27263 - Onderdelen set crème
 » 27264 - Onderdelen set zwart

 › 1x set nok hoog+laag
 › 1x spie B
 › 1x spie C
 › 1x vergendelveer B / C
 › 1x RVS klemveer

ONDERDELEN 
 » 27244 - Vergrendelveer wit (set 5st.)
 » 27245 - Vergrendelveer crème (set 5st.)
 » 27246 - Vergrendelveer zwart (set 5st.)

 › 5x kunststof vergrendelveer B / C, 

excl. schroeven / spie
 » 27583 - RVS klemveer – 5 stuks

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: 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: 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”.



HORREN VAN HAMSTRA

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

INZETHOR FLEX
HAMSTRA HORREN
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TOEPASSINGEN
 » Gemakkelijke montage in het kozijn 

dankzij de flexibele rand van de hor
 » Speciaal voor draai- / kiepramen
 » Geschikt voor alle type kozijnen

EXTRA’S / KENMERKEN
 » Flexibele rand (flens) met een dikte 

van slechts 0,6 mm
 » Het raam blijft eenvoudig te bedienen
 » Makkelijk te verwijderen en te 

herplaatsen
 » Aluminium profielen met verstek 

gezaagde hoeken
 » Montage zonder in het kozijn te boren

GAASTYPEN
 » Kunststof gecoat glasfiber  

(grijs of zwart)
 » Pollenwerend (zwart)*

* Max. 140 cm b x h tegen meerprijs

KLEUREN**
 » RAL 7016 Antraciet
 » RAL 9010 Zuiver wit
 » RAL 9001 Crème wit
 » RAL 9006 Blank aluminium
 » RAL 6009 Dennengroen
 » RAL 5011 Staalblauw
 » Overige RAL-kleuren mogelijk 

(meerprijs 30%) 

**    RAL-kleur is alleen voor buitenzijde van 

de hor. De binnenzijde van de hor is 

altijd donkergrijs 

LEVERTIJD
 » Standaard kleuren maximaal  

10 werkdagen
 » Overige RAL-kleuren maximaal  

20 werkdagen

MONTAGE
 » Afhankelijk van de maat van 

een eventuele lekdorpel of 

ventilatieroosters op het raam, is er 

keuze uit twee profieldiepten.
 » Twee profieldiepten bestelbaar; 34 en 

43 mm
 › 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 FLEX

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 Flex tussen het raam en het kozijn wordt 
geplaatst, kan het raam nog steeds gemakkelijk openen en sluiten. De inzethor 
Flex heeft een zeer dunne, flexibele rand (flens) met een dikte van slechts 0,6 mm!  
Hierdoor is de hor nóg makkelijker te plaatsen en kan een draai- / kiepramen 
mooi en strak sluiten. Dit maakt dat een kozijn in aanmerking blijft voor het 
Politiekeurmerk ‘Veilig Wonen’. 

Inzethor Flex



HORREN VAN HAMSTRA

DE INZETHOR FLEX HEEFT EEN 
FLEXIBELE RAND (FLENS) MET 
SLECHTS EEN DIKTE VAN 0,6 MM!

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 langste zijde
 » Vanaf 200 cm worden er 2 verstevigingsprofielen toegepast aan de langste zijde
 » Let op: er zijn ook houten kozijnen met een aluminium lekdorpel die gelijk valt met het kozijn. 

Hiervoor type 3 kiezen: Kunststof of hout

MAATVOERING
 » Maten minimaal 25 x 25 cm
 » Maten maximaal 100 x 250 cm (b x h of h x b)

BEVESTIGING 
 » Universele kozijnen (kunststof of hout), type 3 
 » Houten kozijnen met aluminium  

aanslagprofiel, type 4
 » Aluminium kozijnen, type 5

ONDERDELEN
 » 27584 - Inzethor drempelstrip  

120 x 1 cm (l x h), incl. tape  

(dikte ca. 3 mm excl. tape)

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.

Meten en montage
• Dagmaten (A en B) opgeven in mm.
• Maten boven de 100 cm worden uitgevoerd met een 2 cm hoog 

verstevigingsprofiel in het midden van de lange zijde. 
Bij maten boven 200 cm worden dit er twee, evenredig verdeeld over 
de lange lengte.
Let op: er zijn ook houten kozijnen met een aluminium lekdorpel die
gelijk valt met het kozijn. Hiervoor type “kunststof” kiezen.

Typen

Extra meegeleverde
grijskleurige aluminium
drempelstrip. Montage
m.b.v.kleefband.

Type 3: Kunststof of hout Type 4: Hout met Type 5: Aluminium

dagm
aat 

dagm
aat 

dagm
aat  

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

Productgegevens
• Geschikt voor alle typen draaikiepramen (kunststof, aluminium of hout).
• Met flexibele 0,6 mm flens gemonteerd in aluminium profiel.
• Uitstekende pasvorm in elk type kozijn. Na plaatsing blijft het raam 

gemakkelijk sluitbaar. 
• Twee profieldiepten bestelbaar (34 en 43 mm).

Maatvoering:
• Maten minimaal 25 x 25 cm.
• Maten maximaal 100 x 250 cm (b x h of h x b).

Aandachtspunten
• Afhankelijk van de maat van eventuele lekdorpel of ventilatieroosters 

 

op het raam heeft u de keuze uit twee profieldiepten:

Profiel standaard 34 mm Profiel diep 43 mm

Gaas

 • Zuiver wit (RAL 9010)
• Crème wit (RAL 9001)
• Blank aluminiumkleurig (RAL 9006)
• Dennengroen (RAL 6009)
• Antracietgrijs (RAL 7016)
• Staalblauw (RAL 5011)
• Overige RAL kleuren tegen meerprijs.

De kunststof flens is altijd donkergrijs.

 

 

 

 27 m
m  

 

  

 

 

 

 

 

35 mm

10 m
m

43 mm

8 m
m

20 mm

34 mm

27 m
m

INZETHOR VOOR RAMEN FLEX

  Maatwerk

Kleuren

aluminium profiel
in RAL kleur

kunststof flens
altijd donkergrijs

kunststof flens
altijd donkergrijs

aluminium profiel
in RAL  kleur

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

LET OP

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



HORREN VAN HAMSTRA

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

VOORZETHOR LIBRE
HAMSTRA HORREN
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TOEPASSINGEN
 » Montage tegen de buitenzijde van 

het kozijn
 » Geschikt voor gebruik buiten
 » Ramen die naar binnen draaien
 » Geschikt voor alle type kozijnen

EXTRA’S / KENMERKEN
 » Het raam blijft eenvoudig te bedienen
 » Makkelijk te verwijderen en te 

herplaatsen
 » Aluminium profielen met verstek 

gezaagde hoeken
 » Montage zonder in het kozijn te boren
 » Budgetvriendelijke oplossing tegen 

ongedierte en insecten

GAASTYPEN
 » Kunststof gecoat glasfiber  

(grijs of zwart)
 » Pollenwerend (zwart)
 » Huisdierengaas extra sterk (zwart)

KLEUREN
 » RAL 7016 Antraciet
 » RAL 8019 Grijsbruin
 » RAL 9010 Zuiver wit
 » 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
 » Voorzethorren worden gezaagd in de 

maat van de opgegeven dagmaat
 » De rand van het profiel zorgt ervoor 

dat er voldoende overlap is met het 

kozijn zodat alles netjes afsluit
 » Aan de hand van de diepte van 

het kozijn, kan de juiste maat 

montageclip gekozen worden

VOORZETHOR LIBRE

De voorzethor voor ramen Libre is eenvoudig in gebruik. De hor is speciaal 
bedoeld voor naar binnen draaiende en kiepramen en is een andere optie 
i.p.v. een rolhor. Het plaatsen van de voorzethor Libre gaat van binnenuit 
en zonder gereedschap. De montage is zonder boren en/of schroeven en 
wordt tussen het kozijn geklemd met montage clips. De slimme montageclips 
zijn in verschillende maten beschikbaar, daarmee is de hor voor meerdere 
kozijndiepten geschikt. De voorzethor Libre is veelzijdig toepasbaar, 
weerbestendig en zeer stevig. 

Voorzethor Libre

NIEUW
IN HET MAATWERK 

ASSORTIMENT!



HORREN VAN HAMSTRA

DE VOORZETHOR LIBRE WORDT 
ZONDER SCHROEVEN EN BOREN OP 
HET KOZIJN GEPLAATST.

METEN EN MONTAGE 
 » Dagmaten opgeven
 » Kozijndiepte bepalen
 » Maten boven de 100 cm worden uitgevoerd met een 1 cm hoog rond verstevigingsprofiel in het 

midden van de langste zijde
 » Vanaf 200 cm worden er 2 verstevigingsprofielen toegepast aan de langste zijde

MAATVOERING
 » Maten minimaal 30 x 30 cm
 » Maten maximaal 260 x 120 cm (h x b)

BEVESTIGING 
 » Keuze uit:

 › Kozijndiepte 6 mm monteren met montageclips 16,4
 › Kozijndiepte 16 mm monteren met montageclips 26,4
 › Kozijndiepte 18 mm monteren met montageclips 28,4
 › Kozijndiepte 22 mm monteren met montageclips 32,4

ONDERDELENSET
 » 123105605 – Montageset

 › 4x montageclip 6 mm
 › 4x montageclip 16 mm
 › 4x montageclip 18 mm
 › 4x montageclip 22 mm
 › 4x montageclip 25 mm
 › 8x moer M4
 › 4x schroef M4 x 8
 › 4x schroef M4 x 16
 › 4x drukveer

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.
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VOORZETHOR LIBRE



HORREN VAN HAMSTRA

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

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 9010 Zuiver wit
 » 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



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.

ROLHOR CACHET
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 draai- / kiepramen 
 » Geschikt voor dakramen

EXTRA’S / KENMERKEN
 » Volledig uitgevoerd met solide 

aluminium profielen
 » Automatisch rolsysteem met demper 
 » Treklijst met druksluiting (open / 

dicht) en flexibele afdichting
 » Zijgeleiders met gepatenteerde 

gaasopsluiting (bescherming tegen 

uitwaaien)
 » Bij montage in het kozijn goed te 

combineren met raamdecoratie
 » Uit te voeren met trekkoord
 » Schroefloze montage mogelijk

GAASTYPEN
 » Glasfiber grijs of zwart
 » Pollenwerend (zwart)  

KLEUREN
 » RAL 9010 Zuiver wit
 » RAL 9001 Crème wit
 » RAL 7016 Antraciet*
 » 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

MAATVOERING
 » Breedte minimaal 50 tot maximaal 

200 cm
 » Hoogte minimaal 30 tot maximaal 

240 cm 

ROLHOR CACHET

De Cachet is de nieuwste rolhor binnen het Hamstra assortiment. De rolhor 
voldoet op elk gebied aan de gestelde eisen, is van stevige kwaliteit en zeer 
gemakkelijk te bedienen. De hor gaat zeer soepel open en dicht waardoor deze 
met minder kracht te bedienen is. Het gaas blijft dankzij de geleiders van het 
rolhorsysteem strakgespannen, is wind- en tochtvast en perfect passend.

De rolhor Cachet heeft veel verschillende montage mogelijkheden waaronder 
zelfs een schroefloze. Ook bij zeer grote ramen is de Cachet toepasbaar. 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 elke interieur.

Rolhor Cachet

NIEUW
IN HET MAATWERK 

ASSORTIMENT!

LET OP

MONTAGE ODD MET 
VENSTERBANK? KIES DAN VOOR 
EEN ODD/IDD COMBINATIE MET 

UITVOERING SLUITZIJDE IDD (MET 
VEREND STELPROFIEL) 



MONTAGE OP HET KOZIJN (ODD)
 » De maat van de hor wordt bepaald op basis van 

de dagmaten (A) en (B) in het kozijn en de overlap 

per zijde (D t/m F) op het kozijn.

*  Per montagetype is er een standaard berekening voor 

de breedte en de hoogte. Indien gewenst kan hiervan 

afgeweken worden, rekening houdend met de minimale / 

maximale overlap op het kozijn.

A

B

C

E

D

Fmax. 200 cm

m
ax. 240 cm

 

3 cm

4,5 cm
4 cm

1,5 cm

ODD - Type 1

 » Plaatsing: binnen of buiten, op het kozijn
 » Bevestiging: met schroeven door de zijgeleiders, cassette optioneel met extra montageclips (standaard meegeleverd)
 » Afdichting treklijst: met borstel op de achterzijde van de treklijst, op het kozijn
 » Bestelmaat: = productmaat* 

 › Breedte = dagmaat (A) + 60 mm (2x 30 mm voor geleiders)
 › Hoogte = dagmaat (B) + 70 mm (45 mm voor cassette + 25 mm voor treklijst)

 » Kozijn, overlap: 
 › Bovenzijde (D) min. 10 mm; bij montage buiten max. 50 mm
 › Zijstijlen (E) min. 25 mm
 › Dorpel (F) min. 25 mm; bij montage buiten max. 30 mm

ODD - Type 2
 » Plaatsing: binnen, op het kozijn
 » Bevestiging: met dubbelzijdige tape (af fabriek aangebracht op achterzijde cassette en zijgeleiders)
 » Afdichting treklijst: met borstel op de achterzijde van de treklijst, op het kozijn
 » Bestelmaat: = productmaat* 

 › Breedte = dagmaat (A) + 60 mm (2x 30 mm voor geleiders)
 › Hoogte = dagmaat (B) + 70 mm (45 mm voor cassette + 25 mm voor treklijst)

 » Kozijn, overlap: min. 25 mm (D, E, F)

ODD - Type 3
 » Plaatsing: buiten, op het kozijn
 » Bevestiging: met metalen beugels (op de kozijnrand, min. 4 mm, max. 34 mm)
 » Afdichting treklijst: met verend stelprofiel, op het sluitprofiel
 » Bestelmaat: = productmaat* 

 › Breedte = dagmaat (A) + 30 mm (2x 15 mm voor geleiders)
 › Hoogte = dagmaat (B) + 60 mm (45 mm voor cassette + 15 mm voor sluitprofiel)

 » Kozijn, overlap: 
 › Bovenzijde (D) min. 45 mm, max. 50 mm
 › Zijstijlen (E) 15 mm (let op, bij een kozijn met afschuining kan de overlap beperkt worden)
 › Dorpel (F) min. 15 mm, max. 45 mm
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MONTAGE IN HET KOZIJN (IDD)
 » De maat van de hor wordt bepaald aan de hand van de dagmaten (A) en (B)  in het kozijn (strakke dagmaat = bestelmaat). In 

productie wordt nog een kleine maatreductie toegepast. 
 » Bij IDD montage is de minimaal vereiste diepte in het kozijn (C) 40 mm. 

MONTAGE COMBINATIE ODD / IDD
 » Variabele uitvoering van de hor per zijde.

ROLHOR CACHET

IDD - Type 1

 » Plaatsing: binnen of buiten, in het kozijn
 » Bevestiging: met schroeven door zijgeleiders. De bovenzijde van de  

hor is voorzien van een borstel voor een optimale afdichting  

van de kozijnopening.
 » Afdichting treklijst: met verend stelprofiel, op de dorpel
 » Bestelmaat: = strakke dagmaat (A) en (B)

IDD - Type 4
 » Plaatsing: binnen, in het kozijn
 » Bevestiging: rondom met draaibare clips (wervels)
 » Afdichting treklijst: met verend stelprofiel, op het sluitprofiel
 » Bestelmaat: = strakke dagmaat (A) en (B)
 » Kozijn, overlap: 40 mm (D, E, F)
 » Ook te gebruiken als Inzetrolhor  

ODD / IDD  

 » Plaatsing: binnen of buiten, op en/of in het kozijn
 » Bevestiging: vrije keuze, per zijde (ODD Type 1 of IDD Type 1)
 » Afdichting treklijst: 

 › Met borstel, op het kozijn (ODD1)
 › Met verend stelprofiel, op de dorpel (IDD1)
 › Met verend stelprofiel, op het sluitprofiel (ODD3)

 » Bestelmaat: gewenste productmaat ingeven, tenzij:
 › Montage “in de dag” voor beide geleiders, geef dan voor de breedte de strakke dagmaat op
 › Montage “in de dag” voor cassette en sluitzijde, geef dan voor de hoogte de strakke dagmaat op 

 » Kozijn, overlap: variabel per zijde, afhankelijk van de configuratie Vb. cassette ODD1, zijgeleider links IDD1, 

zijgeleider rechts ODD1, onderzijde ODD3



ONDERDELENSETS
 » 123106558 - Onderdelenset wit
 » 123106559 - Onderdelenset zwart

 › 1x set koker eindkappen
 › 1x set koker afdekplaten
 › 1x set treklijst eindkappen
 › 2x kliksluiting cpl.
 › 1x set geleider eindkappen
 › 1x set hoekstukken sluitprofiel
 › 4x schroef 4 x 25 mm

ONDERDELEN
 » 123106557 - Geleiders op maat

 › 2x geleider in RAL-kleur op lengte gezaagd, 

inclusief boringen of tape
 › 2x mesh-lock borstel op maat
 › 2x mohair borstel 7 mm op maat

 » 123106562 - Demper set
 › 1x Demper
 › 1x Connector

 » 123106560 - Montageset ODD1 wit
 » 123106561 - Montageset ODD1 zwart

 › 12x schroef 3,5 x 32 mm
 › 6x montageclip
 › 6x dop Ø10 mm
 › 4x stelschroef M5 x 6 mm
 › 1x inbussleutel 2,5 mm

 » 123106563 - Trekkoord set
 › 1x Trekkoord 60cm
 › 1x Trekkoord 20cm

 » 123106566 - Beugelset ODD3
 › 4x INOX beugel per maat
 › 8x Vierkantmoer M3
 › 8x Torx schroef M3x4 mm
 › 1x Torxsleutel

 » 123106564 - Borstel 4,8 x 7 mm grijs, 2x 240 cm
 » 123106565 - Borstel 4,8 x 10 mm grijs, 2x 240 cm
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ROLHOR CACHET



HORREN VAN HAMSTRA

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

VASTE HOR SOLIDE
HAMSTRA HORREN
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VERNIEUWD!

VERNIEUWD PROFIEL WAARBIJ DE 
HOOGTE VAN DE SCHARNIEREN 
EENVOUDIG ZELF KAN WORDEN 

BEPAALD

TIP

DE HORDEUR SOLIDE IS ER OOK IN 
EEN SCHUIFDEUR VARIANT!  

ZIE PAGINA 44

TOEPASSINGEN
 » Montage op het kozijn
 » Geschikt voor gebruik binnen en 

buiten
 » Mogelijk te monteren tussen de 

stenen i.c.m. inbouwkader

EXTRA’S / KENMERKEN
 » Robuuste aluminium profielen van  

4 cm breed
 » Voorzien van stevige magneetsluiting
 » Uitgevoerd met standaard schopplaat 

van 20 cm hoog
 » Voorzien van automatische deursluiter 

welke optioneel is te installeren
 » De dempende strip voorkomt 

klapperen
 » Montage kan zowel links en rechts 

van het kozijn
 » Metalen scharnieren, handgrepen en 

sluitveer

GAASTYPEN
 » Kunststof gecoat glasfiber  

(grijs of zwart)
 » Pollenwerend (zwart) 
 » Huisdierengaas PET (zwart)

KLEUREN
 » RAL 9010 Zuiver wit
 » RAL 8019 Grijsbruin
 » RAL 7016 Antraciet
 » 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

VASTE HOR SOLIDE

De naam ‘vaste hordeur Solide’ zegt het al, een solide hordeur met een stevig 
aluminium frame welke praktisch in gebruik is. De hordeur is voorzien van 
een standaard 20cm hoge schopplaat welke zelfs tot maximaal 1m hoog kan. 
Hierdoor kan deze hordeur zeker tegen een stootje! Indien gewenst kan er 
zelfs een katten- of hondenluik in de schopplaat geplaatst worden. Daarnaast 
kan deze hordeur ook besteld worden met huisdierengaas (PET). Hierdoor 
is het gaas extra bestand tegen de scherpe nagels van huisdieren en kan de 
hordeur ook huisdieren binnenhouden.

In de wintermaanden kan de hordeur eenvoudig uit de scharnieren getild 
worden en worden opgeborgen. 

Vaste hor Solide 



TYPE TOTALE AFMETING INGANG AFMETING

Maten  
in cm L x W x H L1 x H1

Kattenluik 22,5 x 5 x 25,2 14,5 x 14,8

Hondenluik klein 31,0 x 9,6 x 38,4 21,8 x 25,5

Hondenluik groot 41,2 x 9,6 x 48,2 29,7 x 34,5

METEN EN MONTAGE 

Op het kozijn (op de dag)
 » Breedtemaat = dagmaat A + minimaal 30 mm

 › Ideale breedtemaat is A + 86 mm (gehele overlapping kozijn)
 » Hoogtemaat = dagmaat B + minimaal 30 mm

 › Ideale breedtemaat is A + 86 mm (gehele overlapping kozijn)

Let op!
 » Minimale hoogte onder- en bovenstijl (D) moet 15 mm zijn
 » Minimale breedte zijstijl scharnierende kant (E) moet 36 mm zijn
 » Minimale breedte zijstijl sluitende- / magneet kant (E) 28 mm zijn
 » Bepaal aan welke kant de scharnieren  

moeten komen (hor opent van je af)
 › Links
 › Rechts

EXTRA OPTIES
 » Schopplaat kan verhoogd worden tot maximaal 100 cm hoog
 » Kattenluik in de kleuren wit en bruin
 » Hondenluik klein en groot in de kleuren wit en bruin

IMPLEMENTATIE TOEVOEGING
 » Optionele afsluitborstel van 16 mm aan de onderkant van de deur (Noodzakelijk voor afdichting op de vloer bij een kozijn zonder dorpel 

en wanneer er gebruikt wordt van een inbouwkader)

MAATVOERING
 » Breedte minimaal 40 tot maximaal 150 cm
 » Hoogte minimaal 150 tot maximaal 240 cm 
 » Het tussenprofiel wordt standaard in het midden van de hor deur geplaatst, afwijkende positie is mogelijkVASTE 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.

maatvoering:
• Breedte van 40 cm tot 150 cm.
• Hoogte van 70 cm tot 240 cm.

Kleuren
• Zuiver wit (RAL 9010)
• Antraciet (RAL 7016)
• Blank aluminiumkleurig (RAL 9006)
• Grijsbruin (RAL 8019)
• Overige RAL kleuren tegen meerprijs, kunststof onderdelen
 (zoals verbindingsstukken van de middenkaders, de magneetbehuizing,
 de sluitveer en de stootstrip) hierbij altijd Gitzwart (RAL 9005).

Gaas
• Grijs 
• Zwart
• Zonwerend
• Pollen werend
• 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!

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.

maatvoering:
• Breedte van 40 cm tot 150 cm.
• Hoogte van 70 cm tot 240 cm.

Kleuren
• Zuiver wit (RAL 9010)
• Antraciet (RAL 7016)
• Blank aluminiumkleurig (RAL 9006)
• Grijsbruin (RAL 8019)
• Overige RAL kleuren tegen meerprijs, kunststof onderdelen
 (zoals verbindingsstukken van de middenkaders, de magneetbehuizing,
 de sluitveer en de stootstrip) hierbij altijd Gitzwart (RAL 9005).

Gaas
• Grijs 
• Zwart
• Zonwerend
• Pollen werend
• 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!

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.

maatvoering:
• Breedte van 40 cm tot 150 cm.
• Hoogte van 70 cm tot 240 cm.

Kleuren
• Zuiver wit (RAL 9010)
• Antraciet (RAL 7016)
• Blank aluminiumkleurig (RAL 9006)
• Grijsbruin (RAL 8019)
• Overige RAL kleuren tegen meerprijs, kunststof onderdelen
 (zoals verbindingsstukken van de middenkaders, de magneetbehuizing,
 de sluitveer en de stootstrip) hierbij altijd Gitzwart (RAL 9005).

Gaas
• Grijs 
• Zwart
• Zonwerend
• Pollen werend
• 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!

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.

maatvoering:
• Breedte van 40 cm tot 150 cm.
• Hoogte van 70 cm tot 240 cm.

Kleuren
• Zuiver wit (RAL 9010)
• Antraciet (RAL 7016)
• Blank aluminiumkleurig (RAL 9006)
• Grijsbruin (RAL 8019)
• Overige RAL kleuren tegen meerprijs, kunststof onderdelen
 (zoals verbindingsstukken van de middenkaders, de magneetbehuizing,
 de sluitveer en de stootstrip) hierbij altijd Gitzwart (RAL 9005).

Gaas
• Grijs 
• Zwart
• Zonwerend
• Pollen werend
• 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!

15 mm overlap

scharnieren links

montagezijde

hor

scharnieren rechts

montagezijde

hor

Bovenaanzicht
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VASTE HOR SOLIDE

ONDERDELENSETS
 » VHD8601 - Onderdelenset wit
 » VHD8603 - Onderdelenset antraciet

 › 2x handgreep
 › 1x magneetsluiting
 › 4x tussenblok
 › schroeven div.

ONDERDELEN
 » VHD8522 - Scharnieren (3 stuks) wit
 » VHD8524 - Scharnieren (3 stuks) 

antraciet
 » VHD8511 - Deurveer wit
 » VHD8513 - Deurveer antraciet



HORREN VAN HAMSTRA

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

SCHUIFHORDEUR SOLIDE
HAMSTRA HORREN
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TOEPASSINGEN
 » Montage op het kozijn
 » Geschikt voor gebruik buiten

EXTRA’S / KENMERKEN
 » Robuuste aluminium profielen van  

4 cm dik
 » Voorzien van soepel 

geleidingssysteem
 » Ideaal voor schuifpuien
 » Uitgevoerd met standaard schopplaat 

van 20 cm hoog
 » Mogelijkheid tot plaatsen honden- of 

kattenluik

GAASTYPEN
 » Kunststof gecoat glasfiber  

(zwart of grijs)
 » Pollenwerend (zwart) 
 » Huisdierengaas PET (zwart)

KLEUREN
 » RAL 9010 Zuiver wit
 » RAL 8019 Grijsbruin 
 » RAL 7016 Antraciet
 » 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

SCHUIFHORDEUR SOLIDE

De schuifhordeur Solide is speciaal ontwikkeld voor schuifpuien. Als basis 
wordt de vaste hordeur Solide gebruikt (pagina 40). Het grote voordeel van 
een schuifhordeur is dat deze praktisch met de ruimte omgaat, omdat de hor 
geen draairuimte nodig heeft. De hor schuift voorlangs de schuifpui via een 
soepel geleidingsysteem en is voorzien van extra stevige aluminium profielen. 
Ook bij deze schuifhordeur kan indien gewenst een katten- of hondenluik in  
de schopplaat geplaatst worden. Daarnaast kan deze hordeur ook besteld 
worden met huisdierengaas (PET). Hierdoor is het gaas extra bestand 
tegen de scherpe nagels van huisdieren en kan de hordeur ook huisdieren 
binnenhouden.

Schuifhordeur Solide 

NIEUW
IN HET MAATWERK 

ASSORTIMENT!

TIP

DE SCHOPPLAAT KAN VERHOOGD 
WORDEN TOT MAXIMAAL 100 CM 
HOOG. IDEAAL VOOR EEN KATTEN 

OF HONDENLUIK



TYPE TOTALE AFMETING INGANG AFMETING

Maten  
in cm L x W x H L1 x H1

Kattenluik 22,5 x 5 x 25,2 14,5 x 14,8

Hondenluik klein 31,0 x 9,6 x 38,4 21,8 x 25,5

Hondenluik groot 41,2 x 9,6 x 48,2 29,7 x 34,5

METEN EN MONTAGE 

Op het kozijn (op de dag)
 » Breedtemaat = dagmaat tussen het kozijn (A) + 30 mm*
 » Hoogtemaat = dagmaat tussen het kozijn (B) + 30 mm*

* De hoogte in het kozijn +30 mm is de bestelmaat van het schuivende deel  
van de hordeur. Hiermee heeft het schuivende deel onder en boven een  
overlap van 15 mm op het kozijn. 

Let op!
 » Minimale hoogte boven kozijn moet 5,7 cm zijn
 » Minimale hoogte onder kozijn moet 3,7 cm zijn
 » Let ook op of er voldoende ruimte is voor het deurbeslag

EXTRA OPTIES
 » Schopplaat kan verhoogd worden tot maximaal 100 cm hoog
 » Kattenluik in het wit en bruin
 » Hondenluik klein en groot in de kleuren wit en bruin

MAATVOERING
 » Breedte minimaal 50 tot maximaal 200 cm 
 » Hoogte minimaal 150 tot maximaal 260 cm

27

Meetinformatie
Het meten van een schuifhor voor deuren is heel eenvoudig. 

Er zijn slechts enkele maten benodigd;

• De breedte tussen het kozijn (A) + 3 cm

• De hoogte tussen het kozijn (B) + 3 cm

• De beschikbare ruimte op het kozijn (D) is minimale 5,7 cm

• De beschikbare ruimte op het kozijn (E) is minimale 3,7 cm

De hoogte in het kozijn +3 cm is de bestelmaat van het 

schuivende deel van de hordeur. Hiermee heeft het schuivende 

deel onder en boven een overlap van 1,5 cm op het kozijn

Informations de prise de mesures
Prendre les mesures d’une moustiquaire coulissante pour portes est 

très simple. Uniquement quelques dimensions sont requises;

• la largeur à l’intérieur du cadre (A) + 3 cm

• la hauteur à l’intérieur du cadre (B) + 3 cm

• l ’espace disponible sur le cadre (D) est minimale 5 ,7 cm

• l ’espace disponible sur le cadre (E) est minimale 3 ,7 cm

La hauteur dans le cadre + 3 cm est la taille du commande 

de la partie coulissante du porte moustiquaire. Ainsi il y à un 

chevauchement de 1,5 cm en haut en bas avec le cadre.

B

A

D

E

Prijsinformatie Prix

Breedte tot
Largeur jusqu’à 700 mm 900 mm 1100 mm 1300 mm 1500 mm 1700 mm 2000 mm

Hoogte tot
Hauteur jusqu’à

1900 mm €275 €298 €327 €342 €369 €384 €407

2100 mm €280 €303 €332 €347 €374 €389 €411

2300 mm €285 €308 €337 €352 €379 €394 €416

2500 mm €289 €312 €342 €356 €384 €398 €421

Prijzen zijn consument advies verkoopprijzen, inclusief BTW.

Prijzen voor tussenliggende maten is altijd de prijs van de bovenliggende maat.

De levertijd is 10 werkdagen na de besteldatum.

Les prix sont des prix de vente conseillés aux consommateurs, TVA comprise.

Les prix des dimensions intermédiaires sont toujours le prix de la dimension au-dessus.

Le délai de livraison est de 10 jours de travail à partir du jour suivant la commande. 
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SCHUIFHORDEUR SOLIDE

ONDERDELENSETS
 » 123105603 - Montageset wit
 » 123105604 - Montageset zwart

 › 2x handgreep
 › 1x geleidingblok onder
 › 1x set bovenrail afdekplaten
 › 10x schroef 3,5 x 32 mm
 › 2x schroef 2,9 x 19 mm
 › 8x schroef 3,5 x 13 mm

ONDERDELEN
 » 123105621 - Bovengeleiding op maat
 » 123105619 - Rollerset

 › 2x roller
 › 4x schroef M4 x 16 mm



HORREN VAN HAMSTRA

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

VASTE HOR AVANCE
HAMSTRA HORREN
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TOEPASSINGEN
 » Montage op het kozijn
 » Montage met of zonder kader mogelijk
 » Montage in het kozijn mogelijk in 

combinatie met kader
 » Geschikt voor gebruik binnen en 

buiten

EXTRA’S / KENMERKEN
 » Volledig aluminium profielen van  

3,6 cm dik
 » Handgreep weggewerkt in het 

tussenprofiel
 » Mooie afgewerkte verstekhoeken 
 » Minimaal zichtbare scharnieren in 

dezelfde kleur als het frame
 » Voorzien van magneetsluiting
 » Voorzien van optionele sluitveer
 » De dempende strip voorkomt klapperen

GAASTYPEN
 » Kunststof gecoat glasfiber  

(grijs of zwart)
 » Pollenwerend (zwart)

KLEUREN
 » RAL 9010 Zuiver wit
 » RAL 8019 Grijsbruin
 » RAL 7016 Antraciet
 » 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

VASTE HOR AVANCE

Bij de vaste hordeur Avance gaan functionaliteit en design hand in hand! Bij 
de ontwikkeling van deze hordeur is niet alleen rekening gehouden met het 
buitenhouden van insecten en pollen, maar ook met een strak minimalistisch 
design. Opvallend zijn de minimaal zichtbare scharnieren welke perfect vallen 
tussen het kozijn en de hor, de verstek gezaagde hoeken en de handgreep die 
verwerkt zit in het tussenprofiel. 

Het aluminium frame is zeer sterk, ondanks een breedte van slechts 3,6 cm. 
Door het weglaten van een schopplaat is er meer toevoer van frisse lucht en 
blijven de lijnen van de hor minimaal. Al met al kwalitatief sterke hor met een 
strak design.

Vaste hor Avance

NIEUW
IN HET MAATWERK 

ASSORTIMENT!



METEN EN MONTAGE 

Op het kozijn (op de dag) zonder kader
 » Breedtemaat = dagmaat A + 7,2 cm
 » Hoogtemaat = dagmaat B + 3,6 cm

 

Op het kozijn (op de dag) met kader
 » Breedtemaat = dagmaat A + 13,0 cm
 » Hoogtemaat = dagmaat B + 6,5 cm

In het kozijn (in de dag) met kader
 » Breedtemaat = dagmaat A
 » Hoogtemaat = dagmaat B
 » Dieptemaat = minimaal 3,6 cm

Let op! 
 » Het tussenprofiel wordt standaard in het midden van de hor deur geplaatst, afwijkende positie is mogelijk
 » Er kan aangegeven worden aan welke kant de scharnieren moeten komen (hor opent van je af)

 › Links
 › Rechts

MAATVOERING
 » Breedte minimaal 80 tot maximaal 150 cm
 » Hoogte minimaal 150 tot maximaal 250 cm

HORREN VAN HAMSTRA

BIJ DE VASTE HORDEUR AVANCE 
GAAN FUNCTIONALITEIT EN 
DESIGN HAND IN HAND!

scharnieren links

montagezijde

hor

scharnieren rechts

montagezijde

hor

Bovenaanzicht

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.

maatvoering:
• Breedte van 40 cm tot 150 cm.
• Hoogte van 70 cm tot 240 cm.

Kleuren
• Zuiver wit (RAL 9010)
• Antraciet (RAL 7016)
• Blank aluminiumkleurig (RAL 9006)
• Grijsbruin (RAL 8019)
• Overige RAL kleuren tegen meerprijs, kunststof onderdelen
 (zoals verbindingsstukken van de middenkaders, de magneetbehuizing,
 de sluitveer en de stootstrip) hierbij altijd Gitzwart (RAL 9005).

Gaas
• Grijs 
• Zwart
• Zonwerend
• Pollen werend
• 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!

ho
og

te
 h

or
 m

et
 ka

de
r

ho
og

te
 gr

ee
p

breedte hor
met kader

36 mm

27 mm
67

 m
m94

 m
m

ho
og

te
 gr

ee
p

(9
50

 m
m

 st
an

da
ar

d)
39

  m
m

39  mm

36
  m

m
19

  m
m

36
 m

m

65  mm

26  mm

370 mm

muur

hor

frame

kader

frame

greep

frame frame

frame frame

hor

hor

blauwsteen

ho
r

blauwsteen

ho
r

muur

muur muur

65 mm

muur

B

A

8mm borstel onderaan op blauwsteen 15mm borstel onderaan op blauwsteen

verticale doorsnede

montagezijde

montagezijde

scharnieren rechts
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VASTE HOR AVANCE

ONDERDELEN
 » 123105608 - Scharnieren HD1 (zonder kader), 2 stuks wit
 » 123105609 - Scharnieren HD1 (zonder kader), 2 stuks antraciet
 » 123105612 - Scharnieren HD2 (met kader), 2 stuks wit
 » 123105613 - Scharnieren HD2 (met kader), 2 stuks antraciet
 » 123105611 - Magneetset HD1
 » VHD8511 - Deurveer wit
 » VHD8513 - Deurveer antraciet
 » 123105615 - Doppen Ø10 mm (8 stuks) wit
 » 123105616 - Doppen Ø10 mm (8 stuks) zwart



HORREN VAN HAMSTRA

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

SCHUIFHOR AVANCE
HAMSTRA HORREN
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TOEPASSINGEN
 » Montage op het kozijn
 » Geschikt voor gebruik buiten

EXTRA’S / KENMERKEN
 » Volledig aluminium profielen van  

3,6 cm dik
 » Handgreep weggewerkt in het 

tussenprofiel
 » Mooie afgewerkte verstekhoeken 
 » Voorzien van softclose sluiting
 » Ondergeleiding slechts 27 mm hoog

GAASTYPEN
 » Kunststof gecoat glasfiber  

(grijs of zwart)
 » Pollenwerend (zwart)

KLEUREN
 » RAL 9010 Zuiver wit
 » RAL 8019 Grijsbruin
 » RAL 7016 Antraciet
 » 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

SCHUIFHOR AVANCE

De schuifhordeur Avance is speciaal ontwikkeld voor schuifpuien. Als 
basis wordt de vaste hordeur Avance gebruikt. Het grote voordeel van een 
schuifhordeur is dat deze praktisch met ruimte omgaat omdat de hor geen 
draairuimte nodig heeft. De hor schuift voor langs de schuifpui via een soepel 
geleidingsysteem en is voorzien van extra stevige aluminium profielen. De 
schuifhordeur Avance is de ideale oplossing voor een deuropening met een 
groot oppervlakte. 

Bij de ontwikkeling van deze hordeur is niet alleen rekening gehouden met het 
buitenhouden van insecten en pollen, maar ook met een strak minimalistisch 
design. Opvallend zijn de verstek gezaagde hoeken en de handgreep die 
verwerkt zit in het tussenprofiel.

Schuifhor Avance

NIEUW
IN HET MAATWERK 

ASSORTIMENT!



METEN EN MONTAGE 

Op het kozijn (op de dag)
 » Breedtemaat = gewenste breedte deur
 » Hoogtemaat = gewenste hoogte deur inclusief onder- en bovenrail
 » Breedtemaat onder- en bovenrail =  maximaal 550 cm
 » Hoogte bovenrail: 6,5 cm
 » Hoogte onderrail: 2,7 cm

Let op! 
 » Het tussenprofiel wordt standaard in het midden van  

de hor deur geplaatst, afwijkende positie is mogelijk

MAATVOERING
 » Breedte minimaal 80 tot maximaal 200 cm
 » Hoogte minimaal 190 tot maximaal 300 cm 

TECHNISCHE INFO SCHUIFHORDEUR

*MONTAGE IN DE DAG
**MONTAGE OP DE DAG
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HORIZONTALE DOORSNEDE HOR

POSITIE BORSTELS EN SOFTCLOSEPIN OP SCHUIVENDE DEEL

11 mm

frame frame

36 mm

*

**

**

*

breedte bovenrail

145 mm

1. AFMETINGEN

Zie de maattekeningen op deze 

geschikt is voor uw kozijn.
De hoogte van de hor is de totale 
hoogte, inclusief onder- en bovenrail.
De hoogte van de greep wordt 
gemeten vanaf de onderkant van de 
onderrail.
Zorg ook dat de vlakken waartegen de 
profielen gemonteerd worden en waar 
de deur op afsluit in één vlak liggen.

Bevestigingsmateriaal is meegeleverd.

*MONTAGE IN DE DAG
**MONTAGE OP DE DAG
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Meetinformatie
Het meten van een schuifhor voor deuren is heel eenvoudig. 

Er zijn slechts enkele maten benodigd;

• De breedte tussen het kozijn (A) + 3 cm

• De hoogte tussen het kozijn (B) + 3 cm

• De beschikbare ruimte op het kozijn (D) is minimale 5,7 cm

• De beschikbare ruimte op het kozijn (E) is minimale 3,7 cm

De hoogte in het kozijn +3 cm is de bestelmaat van het 

schuivende deel van de hordeur. Hiermee heeft het schuivende 

deel onder en boven een overlap van 1,5 cm op het kozijn

Informations de prise de mesures
Prendre les mesures d’une moustiquaire coulissante pour portes est 

très simple. Uniquement quelques dimensions sont requises;

• la largeur à l’intérieur du cadre (A) + 3 cm

• la hauteur à l’intérieur du cadre (B) + 3 cm

• l ’espace disponible sur le cadre (D) est minimale 5 ,7 cm

• l ’espace disponible sur le cadre (E) est minimale 3 ,7 cm

La hauteur dans le cadre + 3 cm est la taille du commande 

de la partie coulissante du porte moustiquaire. Ainsi il y à un 

chevauchement de 1,5 cm en haut en bas avec le cadre.

B

A

D

E

Prijsinformatie Prix

Breedte tot
Largeur jusqu’à 700 mm 900 mm 1100 mm 1300 mm 1500 mm 1700 mm 2000 mm

Hoogte tot
Hauteur jusqu’à

1900 mm €275 €298 €327 €342 €369 €384 €407

2100 mm €280 €303 €332 €347 €374 €389 €411

2300 mm €285 €308 €337 €352 €379 €394 €416

2500 mm €289 €312 €342 €356 €384 €398 €421

Prijzen zijn consument advies verkoopprijzen, inclusief BTW.

Prijzen voor tussenliggende maten is altijd de prijs van de bovenliggende maat.

De levertijd is 10 werkdagen na de besteldatum.

Les prix sont des prix de vente conseillés aux consommateurs, TVA comprise.

Les prix des dimensions intermédiaires sont toujours le prix de la dimension au-dessus.

Le délai de livraison est de 10 jours de travail à partir du jour suivant la commande. 
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SCHUIFHOR AVANCE

ONDERDELEN
 » 123105617 - Bovengeleiding op maat
 » 123105618 - Ondergeleiding op maat
 » 123105619 - Rollerset

 › 2x roller
 › 4x schroef M4 x 16 mm

 » 123105620 - Softclose
 › 1x demper
 › 2x schroef 3,9 x 13 mm



HORREN VAN HAMSTRA

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

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 9010 Zuiver wit
 » 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



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.

ROLHOR CACHET
HAMSTRA HORREN
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TOEPASSINGEN
 » Montage op en in het kozijn
 » Geschikt voor gebruik binnen en buiten
 » Deuren die naar binnen draaien
 » Deuren die naar buiten draaien
 » Ook toepasbaar bij een schuifpui of 

dubbele openslaande deuren

EXTRA’S / KENMERKEN
 » Volledig uitgevoerd met solide 

aluminium profielen
 » Automatisch rolsysteem met demper
 » Treklijst met druksluiting (open / 

dicht) en flexibele afdichting
 » Onder-  en boven geleiding met 

gepatenteerde gaasopsluiting 

(bescherming tegen uitwaaien)
 » Schroefloze montage mogelijk (tape, 

alleen binnen)

GAASTYPEN
 » Glasfiber grijs of zwart
 » Pollenwerend (zwart)

KLEUREN
 » RAL 9010 Zuiver wit
 » RAL 9001 Crème wit
 » RAL 7016 Antraciet*
 » 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

MAATVOERING
 » Breedte enkele deur minimaal 50 tot 

maximaal 180 cm
 » Breedte dubbele deur minimaal 100 

tot maximaal 360 cm
 » Hoogte minimaal 180 tot maximaal 

280 cm

ROLHOR CACHET

De Cachet is de nieuwste rolhor binnen het Hamstra assortiment. De rolhor 
voldoet op elk gebied aan de gestelde eisen, is van stevige kwaliteit en is zeer 
gemakkelijk te bedienen. De hor gaat zeer soepel open en dicht waardoor deze 
met minder kracht te bedienen is. Het gaas is tijdens gebruik strakgespannen 
dankzij de geleiders van het rolhorsysteem. Deze geleiders beschermen ook 
tegen het uitwaaien van het gaas waardoor deze wind- en tochtvast is. Bij 
het openen van de hor zorgt de ingebouwde demper ervoor, dat het gaas zich 
op een gecontroleerde manier oprolt. De hordeur is met een 4,5 cm brede 
cassette minimaal zichtbaar aan de zijkant van een deurkozijn of schuifpui.  
Met zijn flexibele toepassingsmogelijkheden en tijdloze, minimalistische 
vormgeving sluit de rolhor Cachet naadloos aan in elk interieur.

Rolhor Cachet

NIEUW
IN HET MAATWERK 

ASSORTIMENT!

TIP

MET ZIJN FLEXIBELE 
TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN 

EN TIJDLOZE VORMGEVING PAST 
DE ROLHOR CACHET IN ELK  

INTERIEUR.



MONTAGE OP HET KOZIJN (OP DE DAG)
 » De maat van de hor wordt bepaald op basis van de dagmaten (A) en (B) in het kozijn en de overlap per zijde (D t/m F) op het 

kozijn.

*  Per montagetype is er een standaard berekening voor de hoogte en de breedte. Indien gewenst kan hiervan afgeweken worden, rekening houdend 

met de minimale / maximale overlap op het kozijn.
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ODD - Type 1

 » Plaatsing: binnen of buiten, op het kozijn
 » Bevestiging: met schroeven door de zijgeleiders, cassette optioneel met extra montageclips (standaard meegeleverd)
 » Afdichting treklijst: 

 › Enkele deur: met borstel op de achterzijde van de treklijst
 › Dubbele deur: met verend stelprofiel

 » Bestelmaat: = productmaat* 
 › Hoogte = dagmaat (B) + 60 mm (2x 30 mm voor geleiders)
 › Breedte enkele deur = dagmaat (A) + 70 mm (cassette 45 mm + treklijst 25 mm)
 › Breedte dubbele deur = dagmaat (A) + 90 mm (cassettes 2x 45 mm)

 » Kozijn, overlap: 
 › Onder- en bovenzijde (D) min. 25 mm
 › Cassette zijde (E) min. 10 mm; bij montage buiten max. 50 mm
 › Sluitzijde (F) min. 25 mm; bij montage buiten max. 30 mm

ODD - Type 2
 » Plaatsing: binnen, op het kozijn
 » Bevestiging: met dubbelzijdige tape (af fabriek aangebracht op achterzijde cassette en zijgeleiders)
 » Afdichting treklijst: 

 › Enkele deur: met borstel op de achterzijde van de treklijst
 › Dubbele deur: met verend stelprofiel

 » Bestelmaat: = productmaat* 
 › Hoogte = dagmaat (B) + 60 mm (2x 30 mm voor geleiders)
 › Breedte enkele deur = dagmaat (A) + 70 mm (cassette 45 mm + treklijst 25 mm)
 › Breedte dubbele deur = dagmaat (A) + 90 mm (cassettes 2x 45 mm)

 » Kozijn, overlap: min. 25 mm (D, E, F)
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MONTAGE IN HET KOZIJN (IN DE DAG)
 » De maat van de hor wordt bepaald aan de hand van de dagmaten (A) en (B)  in het kozijn (strakke dagmaat = bestelmaat). In 

productie wordt nog een kleine maatreductie toegepast. 
 » Bij IDD montage is de minimaal vereiste diepte in het kozijn (C) 40 mm. 
 » Vlakke dorpel vereist voor montage van de ondergeleider.

MONTAGE COMBINATIE ODD / IDD
 » Variabele uitvoering van de hor per zijde.

ROLHOR CACHET

IDD - Type 1   

 » Plaatsing: binnen of buiten, in het kozijn
 » Bevestiging: met schroeven door zijgeleiders. De buitenzijde van de cassette is  

voorzien van een borstel voor een optimale afdichting van de kozijnopening.
 » Afdichting treklijst: met verend stelprofiel
 » Bestelmaat: = strakke dagmaat (A) en (B)

ODD / IDD   

 » Plaatsing: binnen of buiten, op en/of in het kozijn
 » Bevestiging: vrije keuze, per zijde (ODD Type 1 of IDD Type 1)
 » Afdichting treklijst (alleen optie bij enkele deur): 

 › Met borstel, op het kozijn (ODD1)
 › Met verend stelprofiel, tegen de zijstijl van het kozijn (IDD1)
 › Met verend stelprofiel, tegen het sluitprofiel (ODD3)

 » Bestelmaat: gewenste productmaat ingeven, tenzij:
 › Montage “in de dag” voor beide geleiders, geef dan voor de breedte de strakke dagmaat op
 › Montage “in de dag” voor cassette en sluitzijde, geef dan voor de hoogte de strakke dagmaat op 

 » Kozijn, overlap: variabel per zijde, afhankelijk van de configuratie 

Vb. cassette ODD1, ondergeleider IDD1, 

bovengeleider ODD1, sluitzijde  ODD3



ONDERDELENSETS
 » 123106558 - Onderdelenset wit
 » 123106559 - Onderdelenset zwart

 › 1x set koker eindkappen
 › 1x set koker afdekplaten
 › 1x set treklijst eindkappen
 › 2x kliksluiting cpl.
 › 1x set geleider eindkappen
 › 1x set hoekstukken sluitprofiel
 › 4x schroef 4 x 25 mm

ONDERDELEN
 » 123106557 - Geleiders op maat

 › 2x geleider in RAL-kleur op lengte gezaagd, 

inclusief boringen of tape
 › 2x mesh-lock borstel op maat
 › 2x mohair borstel 7 mm op maat

 » 123106562 - Demper set
 › 1x Demper
 › 1x Connector

 » 123106560 - Montageset ODD1 wit
 » 123106561 - Montageset ODD1 zwart

 › 12x schroef 3,5 x 32 mm
 › 6x montageclip
 › 6x dop Ø10 mm
 › 4x stelschroef M5 x 6 mm
 › 1x inbussleutel 2,5 mm

 » 123106564 - Borstel 4,8 x 7 mm grijs, 2x 240 cm
 » 123106565 - Borstel 4,8 x 10 mm grijs, 2x 240 cm
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ROLHOR CACHET



HORREN VAN HAMSTRA

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

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 9006 Blank aluminium*
 » RAL 9016 Verkeerswit
 » RAL 7016 Antraciet
 » 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

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



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
 » 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



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%).

HAMSTRAONLINE DEALERPORTAL (HOS)

Op de website, hamstraonline.nl, kunt u met uw persoonlijke 

gegevens inloggen in de dealerportal. Hiermee komt u in uw 

eigen omgeving waar u alle bestellingen kunt plaatsten uit het 

gehele Hamstra assortiment. 

In de navigatie aan de linkerzijde kunt u per kozijntype het 

productaanbod terugvinden. Dit geldt voor zowel het standaard 

assortiment als de maatwerk producten.  

In de navigatie aan de bovenzijde van het scherm kunt u uw 

offertes en orders terugvinden. U kunt hiermee snel nakijken 

wat u heeft besteld of eventueel een offerte uitdraaien voor 

de klant. 

Onder het kopje ‘account’ in de header van het scherm kunt u 

uw eigen gegevens terugvinden. Ook kunt u hiermee de knop 

omzetten om uw inkoopprijzen te zien. Hiermee veranderen 

de prijzen op Hamstraonline van consumentadviesprijzen naar 

uw eigen inkoopprijzen. Zo kunt u gelijk berekenen welke 

winstmarge u heeft. 

Heeft u een maatwerk bestelling geplaatst en wilt u nog iets 

wijzigen? Dat kan! Wij geven u de keuze tussen een 24-uurs of 

48 uurs buffer. Door deze ingebouwde buffer in het systeem, 

heeft u nog tijd om uw oder aan te passen mocht er iets 

wijzigen. 

Heeft u echter bij de bestelling de 24-uurs of 48-uurs buffer 

‘genegeerd’ dan komt de order gelijk door naar ons systeem en 

kunnen wij deze helaas niet meer aanpassen. Let dus altijd goed 

op wat u invult. 

Als u uw bestelling heeft geplaatst zorgen wij ervoor dat de 

bestelde producten met uiterste zorg bij u worden geleverd. 
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