
Unilux is de trendsetter op het gebied van insectenwering. Continu op 
zoek naar verdere verbeteringen en nieuwe oplossingen. Unilux produ-
ceert uw hor op maat in onze fabriek. We maken uitsluitend premium 
horren voor optimaal comfort en een lange levensduur. Bezoek eens de 
showroom van uw dealer in de buurt, of kijk op:
www.uniluxhorren.nl

Dutch Design 
Made in Holland

 facebook.com/UniluxBV
 twitter.com/UniluxBV
 youtube.com/UniluxBV

Uw Unilux dealer:

Dubbele plissé-
hordeur PLISSÉFIT 
2200/2900/3600

Plisséhordeur
PLISSÉFIT 
1100/1450/1800

Gepatenteerd Gepatenteerd



Plisséhordeur
PLISSÉFIT 1100/1450/1800

Dubbele plisséhordeur
PLISSÉFIT 2200/2900/3600

Draaideur Schuifpui Schuifpui

Info:
De Plisséfit heeft de goede eigenschappen van de oude 
plisséhordeur gecombineerd met de wensen en eisen van de 
moderne markt. Het resultaat is een fraai en strak vormgege-
ven plisséhordeur. De Plisséfit is zonder extra hulpprofielen 
direct in- en op de dag te plaatsen; het strakke design zorgt 
voor een onopvallende aansluiting bij het kozijn. De bedie-
ningslijst blijft in elke positie staan en klapt niet dicht. De 
lage ondergeleider van 3 mm zorgt voor een onbelemmerde 
doorgang. Standaard leverbaar in 5 RAL kleuren.
De Plisséfit wordt standaard geleverd per 20 mm oplopend in 
de hoogte.

De maximale breedte maten zijn 1100, 1450 of 1800 mm.

Info:
Voor schuifpuien en openslaande tuindeuren is een dub-
bele plisséfit leverbaar. Deze dubbele plisséfit kan grote 
openingen afsluiten voor insecten. Aan beide zijden van 
de opening wordt 1 plisséfit geplaatst. De beide plis-
séfits sluiten in het midden tegen elkaar door middel van 
een magneetstrip. Deze magneetstrip is verwerkt op de 
plaats waar normaal gesproken de borstel zit en valt dus 
helemaal niet op. Zowel de onder- als bovengeleider 
lopen door en vormen één geheel met het kozijn. De 
dubbele plisséfit kan zowel in- als op de dag geplaatst 
worden zonder hulpprofielen.

De maximale breedte maten zijn 2200, 2900 of 3600 mm.

Standaard kleuren Plisséfit en Dubbele Plisséfit:

RAL 9001 RAL 9006RAL 9010 RAL 8019RAL 7016

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
  Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Openslaande 
tuindeuren

Slotsluiting; twistlock laat zien dat 
functionaliteit en design goed samen 
gaan. (standaard meegeleverd)

Toepassing: Toepassing:

Overige RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.
NB. bij 9001 zijn de kunststof onderdelen crème wit, bij 9010/9016
zijn de kunststof onderdelen wit, overig zwart.

Opties Plisséfit en Dubbele Plisséfit:
• Zwarte ondergeleider
•  RAL kleuren (meerprijs)
•  Grijsgaas (meerprijs)
• Dubbele deurset (meerprijs)

•  Schuine dorpel (meerprijs)
• Tussenstop/eindstop
• A-strip
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