
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montage-instructie Inzethorren 

 

neem de inzethor voorzichtig uit de verpakking 
en controleer deze meteen op fouten en ernstige 

beschadigingen 

1 Zorg ervoor dat de bevestigingsklemmen                    
altijd aan de bovenzijde van de hor zitten en de 
eventuele druppels of spieën aan de onderzijde. 
(1) 

2 Open nu geheel het raam. (2) 

3 Plaats de hor in de opening van het raam met het 
gaas naar de buitenzijde. Plaats eerst de 
onderzijde van de hor in de raamopening. (3) Let 
op!! Bij houten draai-kiepramen met een alu strip 
aan de onderzijde de lip van de inzethor op of 
tussen de alu strip en het kozijn plaatsen zodat 
deze geklemd zit. (3) 

4 Duw hierna de hor in de raamopening naar buiten 
zodat deze geheel geklemd zit in de raamopening. 
(4)het kan zijn dat de hor moeilijk te plaatsen is 
vanwege de stugheid van de rubbers van het 
kozijn. Dit rubber past zichzelf vanzelf aan de hor 
aan na een tijdje. 

5 Sluit nu het raam en probeer of het raam goed 
sluit in vaste en kantelstand.  

6 Indien dit niet het geval is verstel dan de 
excentrische nokken van het raam met een 
zogenaamde  inbussleutel zodat het raam meer 
speling krijgt (5). Uw raam zal in een korte tijd zich 
aanpassen aan de hor en zal dan weer als 
normaal functioneren als voorheen. 

7 Indien de hor iets breder dan hoog of iets hoger 
dan breed moet zijn sla dan met een kunststof 
hamer zoals in foto 6 voorzichtig op de vlakke 
buitenkant van de hor om de hoeken te 
verschuiven. Let op! Sla niet op de lip, dit geeft 
onherroepelijke schade aan uw hor (6) 

8 Indien de hor niet geheel stevig geklemd zit buig 
dan de rvs klemmen iets naar buiten totdat de hor 
volledig afklemt..(7)  
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Garantie en onderhoud 
Inzethorren 

 

 

9 Bij het uitnemen van de hor kunt u gebruik 
maken van de handige trekflap. Trek voorzichtig 
en rustig de hor aan de trekflap naar u toe en 
neem de hor uit de sponning.(8) 

10 Reinigen kunt u de hor met een spons                
en warm water met een niet bijtend of         
krassend wasmiddel.                                                            
Het gaasdoek kunt u eventueel met een 
stofzuiger met borstel schoonmaken. 

11 U krijgt standaard 5 jaar garantie op 
fabrieksfouten en 1 jaar op het gaasdoek. Wij zijn 
niet aansprakelijk voor eventuele nevenkosten of 
schades die voortvloeien uit garantieclaims. 

12 Uw inzethor is voorzien van een coating op kleur. 
Helaas kunnen wij kleine oneffenheden niet 
voorkomen. Vooral de donkere kleuren laten dit 
vaak zien. Dit valt buiten reclamatie en is niet van 
invloed op de kwaliteit en garantie van de 
inzethor. 

13 Gaasdoek kan iets los staan, scheef geplaatst 
zijn, klapperen en er kunnen kleine 
kleurverschillenen of lijnen in zitten. Dit valt 
buiten reclamatie en is niet van invloed op de 
kwaliteit en garantie van de inzethor.  

Bij grotere afmetingen kan de hor iets rond staan 
bijvoorbeeld als een zandloper. Dit komt omdat 
er pas na 160cm hoogte of breedte een 
tussenstijl wordt toegepast.                           
Daaronder zal de hor iets rond staan                
door het opspannen van het gaasdoek. 

 

Wij wensen u veel plezier met u horproduct. 
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