
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 9010/9001 zijn de kunststof  
  onderdelen crème wit, overig grijs.

kleur g

De stijlvolle rolhordeur 
die past in elk interieur
 
De rolhordeur Rondo is mooi voorbeeld van functioneel 
design. De ronde lijnen vinden hun aansluiting bij
elk interieur en geven het geheel een exclusieve uitstra-
ling. Het systeem is tot het kleinste detail uitgewerkt.
Het horgaas rolt zich bovendien netjes op in de ronde 
cassette en geeft dankzij de kenmerkende
vorm minder resonantie tijdens het rollen. De rolhordeur 
Rondo is alleen leverbaar met een magneet sluiting
en is hierdoor enkel ‘op-de-dag’ te monteren.
Geschikt voor montage ‘op-de-dag’ voor zowel houten, 
aluminium of kunststof kozijnen. Voor deuropeningen
breder dan 130 cm verwijzen wij naar de dubbele rolhor-
deuren Basic (max. 260 cm breed), de dubbele
Plissé hordeur (max. 260 cm breed) of de plissé hordeur 
XL. Voor ‘in-de-dag’ montage verwijzen wij naar de rol-
hordeur Basic of de Plissé hordeur.
De rolhordeur Rondo wordt altijd met een magneetslui-
ting geleverd. Bij alle rolhordeuren worden standaard 2 
speciale gaasstickers geleverd.

- RAL kleuren (meerprijs)
- Kastafdichting (meerprijs)

info

Rolhordeur RONDO 3•5

beschermd model

Schuifpui Draaideur
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Rolhordeur RONDO
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Rolhordeur RONDO

techniek

Plaatsbepaling

Bij buitendraaiende deuren: kastzijde 

van de rolhordeur binnen monteren 

aan de scharnierzijde.

Bij binnendraaiende deuren: kastzijde 

van de rolhordeur buiten monteren 

aan de scharnierzijde. 

De treklijst is aan beide zijden bedien-

baar en kan niet contra gemonteerd 

worden.

Maat nemen

Bepaal de kastzijde van de rolhor-

deur (links, rechts of boven). Neem 

de dagmaat van het kozijn. Voor ‘op 

de dag’ montage telt u er bij op: de 

breedte en hoogte + 5,5 cm. Bij bestel-

ling: Kast- en geleidermaat invullen op 

ons bestelformulier, dus niet breedte 

x hoogte! De gevonden maten dienen 

als eindmaten te worden opgegeven. 

In de dag montage is niet mogelijk.

Montage 

Steek de geleiders met de voorbe-

werkte zijde door de glijblokken, zo-

dat deze aan de zijkant van de kap-

steun vastgeschroefd kunnen worden. 

Houd het geheel voor de opening en 

monteer de rolhordeur op zijn plaats 

d.m.v. de gaatjes in de geleiders.

Onderhoud

Verwijder vuil van de geleiders, cas-

sette en gaas met een vochtige doek 

of een stofzuiger met opzetborstel. De 

geleiders smeren met uitsluitend sili-

conenspray. Geen andere smeermid-

delen gebruiken.

1. Zeker voor een designproduct is 

de afwerking van details van belang.

De montageschroeven worden netjes 

weggewerkt achter een kunststof

inlage.

2. De aluminium profielen zijn in 

diverse standaardkleuren leverbaar. 

Tegen een geringe meerprijs kunt u 

ook kiezen voor een andere RAL kleur. 

Geëxtrudeerde aluminium profielen 

zorgen voor een hoge stabiliteit en 

stootvastheid. Dankzij de speciale 

voorbehandeling en het poedercoat-

proces zijn alle profielen die worden 

toegepast beter krasbestendig.

3. In elke gewenste RAL kleur lever-

baar.
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Glijrail.

beschermd model

Rolhordeur RONDO 3•6

www.plisse.com
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