I Voor kunststof en houten draaikiepramen

Klemhor

Eigenschappen:
> geschikt voor vrijwel alle
kunststof- en houten
draaikiepramen
> Plaatsen zonder boren of
schroeven
> In verstek gezaagde hoeken
> Op maat gemaakt
> Vaste prijs, ongeacht afmeting
> Minimale afmeting
200 mm breed en
200 mm hoog
> Maximale afmeting
1500 mm breed en
2200 mm hoog
> Altijd een tussenregel bij
hoogte vanaf 1500 mm
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Klemhor

I Voor kunststof en houten draaikiepramen

Eigenschappen
De klemhor is een vaste raamhor welke speciaal is gemaakt voor kunststof- en houten draaikiepramen.
Wordt zonder boren of schroeven, aan de buitenkant in het kozijn geplaatst en bevestigd door middel van uiterst
dunne, roestvrijstalen, klemmen. Hierdoor zal de druk op het beslag niet toenemen wanneer het raam gesloten
wordt. De klemhor wordt van binnenuit geplaatst. Rondom zit een zachte borstel wat zorgt voor een perfecte
afdichting in het kozijn.
Meten
Kunststof verdiept kozijn: meet de strakke dagopening van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Tel hier niets
bij op! KeJe zorgt voor de juiste productiemaat. Indien het kozijn is voorzien van een zogeheten ‘opgedikte’ vleugel
geef dan het merk en type op. De hor moet hierdoor verder naar buiten geplaatst worden. KeJe zorgt dan voor
montage van de juiste klem.
Let op: het kan zijn dat het draaideel van het raam voorzien is van een lekdorpel / afwateringsneus. In dat geval
is plaatsing van een klemhor soms niet mogelijk. Vraag onze verkoopafdeling om advies.
Houten kozijn: meet de strakke dagopening in de breedte en de hoogte.
Hoogte: direct voor (buitenzijde) de aluminium afwateringstrip (onderzijde).
Let op: indien het draaideel van het raam voorzien is van een lekdorpel / afwateringsneus of als er een
ventilatierooster is gemonteerd, zal de klemhor verder naar buiten geplaatst moeten worden.
Hou hier rekening mee met de dagmaat hoogte en de diepte van de klem.
Vraag onze verkoopafdeling om advies. De klemmen zijn 5, 10, 17 of 23 mm diep.
Opmerking: bij een hoogte groter dan 1500 mm wordt altijd een tussenregel gemonteerd.
Bestellen: via de KeJe website of met de bestelformulieren van KeJe via de fax of per mail.
Voor het bestellen via de KeJe website kunt u een inlogcode aanvragen.

Scan deze QR-code om de
instructievideo te bekijken
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