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Productomschrijving
De Inzethor Flex is vanwege de 0,6 mm dunne kunststof  
flens (altijd donkergrijs) geschikt voor vrijwel ieder draai-
kiepraam. Montage gaat met klemveer dus zonder te 
schroeven.

Type overzicht
Type 3          Type 4*  Type 5

• Type 3: Kunststof kozijn.
• Type 3: Houten kozijn (eventueel met een aluminium

aanslag indien deze in lijn is met het houten kozijn. De
aluminium aanslag is dan tussen de houten kozijnen
geplaatst en de flens van de inzethor overlap alle zij-
kanten).

• Type 4: Houten kozijn met aluminium aanslag, indien
deze naar binnen springt in vergelijking tot het houten
kozijn. De aluminium aanslag staat dan voor het hou-
ten kozijn en de flens aan de onderzijde rust dan op de
aluminium aanslag.
* Tekening type 4: flens van de hor staat op de dorpel.

• Type 5: Aluminium kozijn.

Profielkleuren 
• Wit (RAL 9010)
• Crème (RAL 9001)
• Antraciet (RAL 7016)
• Zilver (RAL 9006)
• Dennegroen (RAL 6009)
• Staalblauw (RAL 5011)
• Alle overige RAL-kleuren zijn op aanvraag beschikbaar.

Gaas
• Grijs (standaard)
• Zwart
• Wit
• Poll-tex® (max. 1400 breed en 1400 hoog, meerprijs).

Maatvoering

Meten en monteren

Meten i.d.d.
• Meet de kleinste dagopening in het kozijn. Gewenste

profieldiepte opgeven. Bij geen opgave van profiel-
diepte  wordt standaard 34 mm geleverd.

• Altijd dagmaat opgeven.
• Productie hanteert de volgende reductiematen:
-Type 3: 3 mm in de breedte en 4 mm in de hoogte.
-Type 4: 3 mm in de breedte en 12 mm in de hoogte.
-Type 5: 2 mm in de breedte en 2 mm in de hoogte.

Aandachtspunten

• Levertijden RAL kleur op aanvraag (meerprijs).
• Altijd type kozijn opgeven bij bestelling.
• De 0,6 mm dunne montageflens is altijd donkergrijs.
• Vanaf een hoogte of breedte maat meer dan 1000 mm

zal er een verstevigingsprofiel geplaatst worden.
• Vanaf een hoogte of breedte maat meer dan 2000 mm

zal er een extra verstevigingsprofiel geplaatst worden.
• Bij een afwijkende plaats verstevigingsprofielen de

maat vanaf onderzijde opgeven.
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Breedte in cm. Hoogte in cm.
Min. Max. Min. Max.

Alle types
25 100 25 250
25 250 25 100


