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Unilux

innovatief in woon- en werkcomfort

Unilux  
 Topspin®

beschermd model

Unilux  
 Uw dealer

Wie Unilux zegt, zegt innovatie. Dat blijkt niet alleen uit 
het actuele assortiment insectenwering, maar ook uit een 
uniek systeem op het gebied van zonwering: het Topspin® 
systeem. Een revolutionair zonweringsysteem dat bijzonder 
geschikt is voor toepassingen op grote oppervlakken. Als 
gevolg van het enorme succes in zowel binnen- als buiten-
land, is Topspin® ondergebracht in Unilux Specials BV. 
De medewerkers van deze divisie geven antwoord op al uw 
technische vragen en begeleiden uw aanvraag van a tot z.
T: +31 (0) 411 67 56 89 - F: +31 (0) 411 61 08 98

Het in Boxtel gevestigde Unilux Nederland BV ontwikkelt 
en fabriceert rolhorren, hordeuren en raamhorren voor 
kozijnfabrikanten, zonweringvakhandel en woninginrich-
ters. Een jong en gemotiveerd team van nuchtere profes-
sionals werkt elke dag met de grootste toewijding aan het 
groeiende productassortiment en een perfecte afwikkeling 
van orders. Unilux garandeert daarmee zeer scherpe en 
betrouwbare levertijden. Bezoek eens de showroom van 
een van onze dealers of kijk op www.uniluxbv.nl.

Aandacht voor licht en vorm

Unilux  
 Innovatief in woon- en werkcomfort

Unilux  
 Details
In-de-dag montage
Met de speciale nokken kunnen horren 
door middel van ‘in de dag’ montage niet 
‘tegen’ het kozijn maar ‘in’ het kozijn 
gemonteerd worden.

➔

RAL Kleuren
Naast een aantal standaard kleuren 
- waaronder het veel toegepaste 
creme-wit - kan Unilux alle profielen 
in RAL-kleuren leveren.

➔

Kantel sluiting
Bij montage buiten kan een magneetslui-
ting op termijn gevoelig zijn voor weersin-
vloeden. In dat geval kan men kiezen voor 
een klik- of kantelsluiting.

➔

‘Blind’ monteren
Deze manier van monteren zorgt ervoor 
dat alle bevestiging onzichtbaar zijn weg-
gewerkt achter een geleiderinlage.

➔

Perfecte details
Wie een Unilux product aanschaft, kan 
verzekerd zijn van jarenlang probleemloos 
functioneren. Alle onderdelen zijn van kwa-
liteit en garanderen een grote duurzaam-

➔

Kwaliteit in detail
Alle details en onderdelen zijn continu 
aan controle onderhevig. Daar waar ze 
voor verbetering vatbaar zijn, zoeken we 
naar nieuwe mogelijkheden en materialen.

➔

Gaas en gaas
Voor de producten van Unilux is alleen 
het allerbeste horgaas goed genoeg. 
Een glasvezelkern met een PVC-coating 
maakt het gaas rekvrij, UV-bestendig, 
sterk en brandvertragend.

➔

Krasvast en stootvrij
Geëxtrudeerde aluminium profielen zorgen 
voor een hoge stabiliteit en stootvastheid. 
Dankzij de speciale voorbehandeling zijn 
alle profielen krasvast.

➔

innovatief in woon- en werkcomfort

De hor inklemhor is geschikt voor nagenoeg alle Politie-
keurmerk® kozijnen. Dankzij het slimme trekflapje is de 
hor in een handomdraai uit te nemen. De vele kleuren 
waarin deze hor standaard leverbaar is, maakt dat de hor 
ook een esthetisch verantwoorde keuze is. Een tweede 
variant van de vaste hor is de voorzethor; dé uitkomst 
voor naar buitendraaiende, naar binnendraaiende of schui-
vende ramen.

Unilux  
  Inklem- en
 voorzethor



Unilux  
 Plissé hordeur

De Rondo rolhordeur is mooi voorbeeld van functioneel 
design. De ronde lijnen vinden hun aansluiting bij elk 
interieur en geven het geheel een exclusieve uitstraling. 
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. Een Rondo rolhordeur is 
geschikt voor naar binnen- of buitendraaiende deuren 
en schuifpuien met een maximale breedte van 130 cm. 

Rolhor
voor ramen en deuren

Omdat smaken nu eenmaal verschillen, verschillen ook 
onze rolhorren; de strakke uitstraling van de Basic of de 
ronde contouren van de Rondo. Beide types kunnen 
als rolhordeur of raamrolhor gebruikt worden. 
Voor de rolhordeur is er de magneetsluiting, 
bij de raamrolhor kunt u bij de Basic ook kiezen 
voor een kantelsluiting, of voor de Rondo 
raamrolhor de kliksluiting. Het gaas rolt zich-
zelf op in de cassette en zit niet in het zicht 
als de hor niet in gebruik is. De rolhor is 
weersbestendig en kan zowel binnen als bui-
ten geplaatst worden. Zo bent u verzekerd van 
jarenlang ventileren zonder vliegende insecten.

Vaste Hordeur:
de Topper van Unilux

Schuif-hordeur
voor serre en schuifpui

De Plissé hordeur van Unilux is een hor met een 
bijzonder verhaal. Dat komt omdat we zweren bij de 
Japanse nauwkeurigheid en het oog voor topkwaliteit. 
Beroemd zijn de eenvoudige montage, het probleemloze 
functioneren en het ongekende gebruiksgemak. De treklijst 
klapt niet uit zichzelf terug, maar blijft op elke gewenste 
stand staan. En dankzij de stabilisatiekoorden blijft de 
treklijst evenwijdig en is de hordeur ook door kinderen 
eenvoudig en veilig te bedienen.
 

Dubbele rolhordeur
voor schuifpuien en 
openslaande deuren

Solide, betrouwbaar en duurzaam. Dat is de vertrouwde 
vaste hordeur. Dankzij het brede profiel en de inwendige 
verbindingen is deze deur zeer stevig en solide gecon-
strueerd. 
Elke deur is volkomen haaks. Daardoor zijn de bekende 
problemen met klemmen en over de grond slepen verle-
den tijd. Indien gewenst kan een aluminium schopplaat 
gemonteerd worden. Deze plaat kan in zowel aan de 
onderzijde als schopplaat en in het midden als duwplaat 
fungeren. Een duwplaat links of rechts is tevens een 
mogelijkheid.
 
 

De schuifhordeur is de ideale oplossing voor grote deur-
openingen en schuifpuien. Door plaatsing van rails zijn 
deze vaste hordeuren als schuifhordeuren toe te passen. 
Dankzij strakke rails boven en onder en gebruik van glij-
blokken in plaats van storingsgevoelige wieltjes, is een 
lange levensduur gegarandeerd. Borstels met aangepaste 
hoogten zorgen voor een insectendichte aansluiting.

Gepatenteerd systeem

Dit traditionele Japanse recept hebben we 
bij Unilux een moderne uitstraling gegeven 

met crème witte kapsteunen en 
borstelhouders, een bredere platte 
onderstrip die beschadigingen 
voorkomt en extra uitgebreidere 
montagemogelijkheden. 
De bekende crème witte 
sluitclip mag natuurlijk 
niet ontbreken. 
 

Het rolhorsysteem van Unilux is de meest comforta-

bele vorm van insectenwering. Dit solide systeem is 

zowel toepasbaar voor ramen als voor deuren. 

De aluminium profielen zijn in diverse standaard-

kleuren leverbaar, tegen een geringe meerprijs kan 

men ook kiezen voor een RAL-kleur. Het geleidings-

systeem met glijblokken zorgt ervoor dat de hor 

altijd probleemloos recht wordt geopend en geslo-

ten. Loopt men per ongeluk tegen het gaas, dan is 

éénmaal openen en sluiten voldoende om de hor 

weer strak te krijgen. Met de los bijgeleverde stickers 

wordt het gaas beter zichtbaar.

Draaikiep-raam
binnen

Schuifraam Schuifpui Draairaam 
naar buiten

Dakraam 
binnen

Draaideur Openslaande
tuindeuren
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voor een hoge stabiliteit en stootvastheid. 
Dankzij de speciale voorbehandeling zijn 
alle profielen krasvast.

➔

innovatief in woon- en werkcomfort

De hor inklemhor is geschikt voor nagenoeg alle Politie-
keurmerk® kozijnen. Dankzij het slimme trekflapje is de 
hor in een handomdraai uit te nemen. De vele kleuren 
waarin deze hor standaard leverbaar is, maakt dat de hor 
ook een esthetisch verantwoorde keuze is. Een tweede 
variant van de vaste hor is de voorzethor; dé uitkomst 
voor naar buitendraaiende, naar binnendraaiende of schui-
vende ramen.

Unilux  
  Inklem- en
 voorzethor




