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Productomschrijving

De Plissé hordeur Designa is compleet op maat gemaakt. 
Door de Plissé Hordeur te voorzien van een stalen band-
geleiding heeft de deur een lichte en geluidsarme bedie-
ning. 
In de bovenrail zal de stalen bandgeleiding tegen magne-
ten kleven, dat kan enigszins een klikkend geluid geven.
De deur heeft een lage kunststof onderdorpel met magne-
tische inlage. Deze onderdorpel is zowel recht als optio-
neel schuin (6,5 ) verkrijgbaar. 

• Standaard geleverd met zwarte borstel op de treklijst,
optioneel met magneetsluiting (meerprijs).

• Treklijst standaard voorzien van een greepprofiel.
.

Profielkleuren 
• Wit (RAL 9010), kunststof wit.
• Crème (RAL 9001), kunststof crème.
• Antraciet (RAL 7016), kunststof grijs.
• Zilver (RAL 9006), kunststof licht grijs.
• Tevens mogelijk in alle overige RAL-kleuren, het kunst-

stof is dan grijs (meerprijs).

Gaas (plooidiepte 20 mm.)
• Zwart (standaard).
• Grijs (max 2500 mm. hoog).
• Bij een Plissé Hordeur breder dan 1000 mm. zal er bij

ingevouwen stand altijd een strookje gaas zichtbaar
zijn.

Maatvoering

De breedtemaat van de hordeur kan niet groter zijn dan 
de hoogte minus 25 cm.
Voor maatvoeringen zie pagina P6.

Pakketbreedte:

Meten en monteren

Meten i.d.d. (dagmaat)
• Meet de kleinste breedte en hoogte.

Meten o.d.d. (blijvende maat)
Meet de grootste breedte en hoogte (dagmaat) 
gemeten breedte + 68 mm. 
gemeten hoogte + 89 mm. (odd set volledig rondom)
gemeten hoogte + 55 mm. (odd set drempelloos)

Enkele Plissé Hordeur
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Dubbele Plissé Hordeur.

• Sluiting d.m.v. borstel.
• Plaats van middensluiting

opgeven. Vanaf het montage-
vlak bekeken en van links
naar rechts gemeten.

• Geen magneetsluiting nodig.

Breedte in cm. Hoogte in cm.
Min. Max. Min. Max

Enkel 50 160 180 240
Dubbel 100 320 180 240
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130 cm. gaasbreedte
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Opties

O.d.d. montageset (meerprijs)
Op de dag montage is mogelijk met behulp van een op 
maat gemaakte, o.d.d. montageset (enkel of dubbele 
deur, opgeven bij bestelling), profielen in wit, crème, 
grijs of tegen een meerprijs in een RAL-kleur. 
Hoekstukken bij profielen: crème, wit of bij overige kleu-
ren zwarte hoekstukken. In drempelloze uitvoering of 
volledig rondom te monteren.

Schuine onderdorpel 
Een schuin aflopend kozijn dient 
bij i.d.d. montage vlak gemaakt te 
worden, deze onderdorpel kan de 
schuinte opvullen tot 6,5 .

Magneetstrip (meerprijs)
Optioneel bij dubbele deur i.p.v. borstel is een magneet 
op de treklijst te leveren. 

Aandachtspunten

• De Plissé Hordeur Designa is een op maat gemaakt
product, correcte maatvoering is essentieel.

• De Plissé Hordeur Designa kan zowel i.d.d. als o.d.d.
(met de o.d.d. montageset) gemonteerd worden.

• Het vastkleven van de magneetstrip tegen de magneten
in de bovenrail kan een klikkend geluid geven.
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U-montage


