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bescherm uw interieur met 
passende buitenzonwering 

van HR Design.



raamrolhor super | 
geen ongedierte in uw keuken

Raamrolhor
Een van de meest gebruikte oplossingen 

voor een raam om insecten te weren is een 

raamrolhor. Horren zijn zowel in het kozijn (in de 

dag) als op het kozijn (op de dag) te plaatsen. 

Een ideale oplossing voor draai-kiepramen en 

naar buiten draaiende ramen.

Last van hooikoorts?
Met een Poll-tec® pollen- en insectengaas 

antraciet in uw hor houdt u de pollen buiten en 

slaapt u zonder hooikoortsklachten.

Kleur
De raamrolhorren zijn in verschillende 

RAL-kleuren leverbaar. Zo wordt uw hor 

onderdeel van uw interieur. 
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Hordeur
Wanneer je op zoek bent naar een hor 

systeem voor een deur is het belangrijk om 

rekening te houden met het feit dat een deur 

intensiever wordt gebruikt dan een raam. 

Last van hooikoorts?
Met een Poll-tec® pollen- en insectengaas 

antraciet in uw hor houdt u de pollen buiten 

en slaapt u zonder hooikoortsklachten.

Plissé model
De plissé hordeur met geplisseerd gaas neemt 

weinig plaats in beslag. In een geopende 

toestand is de plissé hordeur circa 100 mm. 

breed. 

Kleur
De deurhorren zijn in verschillende 

RAL-kleuren leverbaar. Zo wordt uw hor 

onderdeel van uw interieur. 

 plissé hordeur |  ideaal 
voor schuifpuien en 
openslaande deuren
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inzethor flexx | vrijwel 
geschikt voor 

ieder draai-kiepraam.

De vaste of inzet raamhor
De vaste of inzet raamhor is de perfecte 

oplossing voor o.a. draaikiepramen. De hor 

is met één klikbeweging te plaatsen zonder 

schroeven of andere montage. De hor kan altijd 

blijven zitten, ook als het raam dicht is. De vaste 

hor is geschikt voor zowel kunststof, houten 

en aluminium raamkozijnen. Het horgaas is 

standaard zwart maar is ook in grijs leverbaar. 

Last van hooikoorts?
Met een Poll-tec® pollen- en insectengaas 

antraciet in uw hor houdt u de pollen buiten en 

slaapt u zonder hooikoortsklachten.

Plissé model bromm
De inzet raamhor met geplisseerd gaas heeft 

slechts een flensdikte van 0,8 mm. Ideaal voor 

ramen met weinig ruimte.

Kleur
De (vaste) inzet raamhorren zijn in verschillende 

RAL-kleuren leverbaar. Zo wordt uw hor 

onderdeel van uw interieur. 

Vast raamhor Bromm
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Dakraam
Een dakraam brengt daglicht en daarmee dus 

sfeer in huis. Om optimaal te kunnen genieten 

van daglicht of juist van de duisternis is passende 

raamdecoratie belangrijk. 

Tevens kunt u een dakraam voorzien van een 

mooi HR Design hor systeem. Zo voorkomt u dat 

er insecten in uw interieur komen en behoudt u 

toch de frisse lucht. 

Ventileren & nachtrust
Wie lente en zomer zegt, zegt ook vliegen, 

wespen en vooral... muggen. Maar met het 

assortiment horren van HR Design krijgen 

insecten geen kans. 

Een goede nachtrust is belangrijk en daarom wilt 

u geen ongedierte op uw slaapkamer. Daarnaast 

is het belangrijk om uw slaapkamer goed te 

ventileren (houdt uw raam op een kier). 
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