
standaard kleuren
  RAL 9010 wit
  RAL 9001 crème wit
  RAL 7016 antraciet
  RAL 9006 zilvergrijs
  RAL 8019 bruin
  

   RAL-kleuren  zijn leverbaar tegen 
meerprijs.

  N.B. Bij crème wit RAL 9001  
  worden crème witte onderdelen  
  toegepast. Bij overige kleuren  
  zwart.

kleur g
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Klemvaste vouwkunst
 
Een strak vormgegeven en soepel lopend raamhor, met 
het bekende gevouwen gaas zorgt voor een muggenvrije 
nachtrust. Ventileren zonder vervelende insecten is nu 
mogelijk in stijl. Samen met de plisséhordeur zorgt de 
inklem UNIT raamplissé voor eenheid in uw huis en 
een uniforme uitstraling naar buiten.
Het gevouwen gaas sluit de opening keurig af en blijft 
netjes op zijn plaats. Er is geen veer nodig, zodat de 
raamplissé bijna geruisloos en met weinig kracht bediend 
kan worden. Omdat het gaas zwart is en daardoor niet 
reflecteert, wordt het uitzicht slechts minimaal gehinderd. 
Zonder te boren of schroeven wordt de inklem UNIT 
raamplissé eenvoudig in uw kozijn geklemd en is altijd 
uitneembaar. Recent vernieuwd: De standaard meege-
leverde handgreep, voor nog meer bedieningsgemak.

De inklem UNIT raamplissé kan van links naar rechts 
en van rechts naar links bediend worden en is geschikt 
voor draaikiepramen. Bediening van boven naar 
beneden is niet mogelijk ivm vervuiling en uitzak-ken 
van het gaas.
Het frame is door de veerclips eenvoudig uit het kozijn 
te verwijderen, de hor is dus makkelijk uitneembaar 
voor schoonmaakklusjes.

- Grijs gaas
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Techniek

Plaatsbepaling

Controleer of er voldoende ruimte is 

voor de klem. Een eventuele lekdorpel 

mag 8mm uitsteken.

Maat nemen

Neem de dagmaat van het kozijn.  

Unilux zorgt voor speling. In uit-

zonderlijke gevallen kunt u produc-

tiematen opgeven. Geef deze maat 

door voor aluminium of kunststof 

kozijnen.

Voor een houten kozijn met alu-

minium onderstrip neem de dag-

maat vanaf de bovenzijde alumini-

um onderstrip. Geef dit ook aan op 

ons bestelformulier. 

Let op: Bij houten draaikiepramen 

die voorzien zijn van een aluminium 

onderstrip kan het zijn dat de alu-

minium gelijk staat met de sponning. 

Vink op het bestelformulier dan NIET 

hout-alu aan. (Mocht u hierover vra-

gen hebben, neem dan contact met 

ons op).

Geef aan op het bestelformulier:

klemming links en rechts.

Bij systemen breder dan 120 cm 

sluit het gaaspak-ket niet. Deze 

worden dubbel uitgevoerd. Dat wil 

zeggen 2 in 1 systeem. Sluiting in 

het midden dmv. een magneet 

strip.

Montage

Het frame wordt compleet in elkaar 

gezet, in verstek gezaagd geleverd.

Onderhoud

Verwijder vuil door de raamplissé af 

te spoelen met leiding water.

1. De veerclips zorgen voor de 

klemming in het kozijn en het frame 

blijft uitneembaar. 

2. De hor wordt volledig in elkaar 

gezet en verstek gezaagd geleverd. 

Eenvoudig de hor in het kozijn klem-

men en de montage is gereed.

3. De hor blijft eenvoudig uitneembaar.

4. Detail hout-alu binnenaanzicht

5. Detail hout-alu buitenaanzicht

6. Bij RAL kleuren zijn de kunststof 

onderdelen zwart
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