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Productomschrijving

Eigenschappen
•   Montage opsteekprincipe: cassette wordt aan geleiders 

gemonteerd, geleiders worden op het kozijn bevestigd.
•   Standaard montage (bij o.d.d.): cassette en geleiders 

worden separaat op het kozijn bevestigd.
•   Volledige gaasopsluiting door RVS pen in de geleider.
•   Softraise.
•   Veerspanning na te stellen in gemonteerde toestand.
•   Geleiderschroeven niet zichtbaar door afdeklijst (stan-

daard kunststof, optioneel aluminium).

Standaard profielkleuren 
•   Wit (RAL 9010)
•   Crème (RAL 9001) 
•   Antraciet (RAL 7016) 
•   Zilver (RAL 9006)
•   Alle overige RAL kleuren zijn op aanvraag tegen meer-

prijs beschikbaar. 

Gaas
•   Grijs (standaard)
•   Zwart
•   Wit
•   Stripe (max. 160 cm breed, banen zijn altijd verticaal).
•   Poll-tex® (max. 140 cm breed, max. 140 cm hoog).

Type overzicht
Type 1: Montage op de dag 

Type 2: Montage in de dag, bedieningsrail en cassette 
aan dezelfde zijde

Type 3: Montage in de dag, bedieningsrail ten opzichte 
van de cassette gedraaid.

Het is mogelijk de hor met een geleider o.d.d. en een 
geleider i.d.d. te plaatsen: 

Afwijkende types:
Type 4*: Type 1 met de zijgeleiders; 
links montage op de dag, rechts montage in de dag.
Montageflens in de dag staat in lijn onder de cassette.

Type 5*: Type 1 met de zijgeleiders;
links montage in de dag, rechts montage op de dag.
Montage flens in de dag staat in lijn onder de cassette.

* Bij opgave d.m.v. een schets, altijd opgeven vanaf 
   montagevlak gezien indien anders gemonteerd..
* Bij de Super Nova Rolhor  is afwijkende flensrichting
   niet mogelijk.

Geleiders:
•   Schroeven in de zijgeleider niet zichtbaar door de stan-

daard PVC afdeklijst.
•   Verkrijgbaar in wit (RAL 9010), crème (RAL 9001), zil-

ver (RAL 7035) en verkeersgrijs (RAL 7043).
•   Tegen meerprijs kunnen aluminium afdeklijsten gele-

verd worden in de standaard kleuren of overige RAL 
kleuren.

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

Rolhor Super Nova
40 tot 50 20 120

50 tot 73,5 20 180
  73,5 tot 165 20 220

Optioneel 8 cm smaller leverbaar (zonder softraise veer)

52 mm

48 mm

50 mm

 



Rolhor Super  Nova

6
Luxaflex® Horren
1/2016

Meten en monteren

Meten i.d.d.
Bij bestelling uitsluitend dagmaat opgeven. Luxaflex® 
reduceert standaard 1 mm.

Meten o.d.d.

Bovenaanzicht zijgeleiders
o.d.d. kunststof afdekprofiel

i.d.d. kunststof afdekprofiel

o.d.d. en i.d.d. aluminium afdekprofiel met magneet 
(optioneel)

Bediening

Dubbelzijdige bediening
Zowel links als rechts is de bedieningsrail voorzien van 
een sluiting welke aan de onderzijde in de geleiders vast-
klikt. Deze kliksluiting zal onder alle weersomstandighe-
den de bedieningsrail op zijn plaats houden.

Let op: altijd binnen en buiten bedienbaar, advies bij 
o.d.d. maximaal een overlap van 17 mm. om aan 2 zijden 
te kunnen bedienen.

Opties

Afwijkende RAL kleuren (meerprijs)
•   Levertijd op aanvraag.
•   Kunststof onderdelen worden standaard geleverd in de 

kleur: verkeersgrijs (RAL 7043).

Trekkoord aan de bedieningsrail 
Toepasbaar bij hoog geplaatste horren.
Vanwege Child Safety maximale koordlengte 20 cm. 

Tussenstop
Een tussenstop is mogelijk. Maat vanaf onderzijde gelei-
der gemeten, dit opgeven bij de bestelling (meerprijs).

Aandachtspunten

•   Naar binnen draaiende raamuitzetijzers vervangen door 
telescopische raamuitzetijzers bij binnenplaatsing.

•   Uitbouw is niet mogelijk.
•   Stuur bij combinatie i.d.d. en o.d.d. plaatsing altijd

een schets mee.
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Meet de i.d.d. maten 
en tel daar de gelei-

dermaten en/of maat 
van de bovenbak bij 
op (altijd blijvende

maat opgeven)
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