
Gefeliciteerd met uw hor! Met een hordeur of 
raamhor van Grandeur heeft u hoge kwaliteit in 
handen. Grandeur Horren biedt u het beste op het 
gebied van hordeuren en raamhorren. In deze 
montagehandleiding vindt u eenvoudige stap-voor-
stap-instructies om u   w hordeur of raamhor van 
Grandeur te monteren. 
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2 Plissé hordeur SE-100 
tussen het kozijn

1

Plissé hordeur SE-100 
tussen het kozijn

Inhoud van het pakket 
1 gaascassette met geplisseerd gaas 
1 bovengeleider 
2 eindkapjes voor de bovengeleider 
1 onderstrip 
1 ontvettingsdoekje 
eventueel handgreepjes en schroeven 
Benodigd: 1 kruiskopschroevendraaier (indien tape: niets)

Houd voordat u begint met de montage de onderdelen 
even op hun plaats, om te controleren of alles past.

3 Schuif de eindkapjes op de uiteinden van de 
bovengeleider.

4 Verwijder de beschermfolie van de bovengeleider en plak 
de bovengeleider vast tegen het bovenkozijn.

5 Verwijder de beschermfolie van de bevestigingsclips 
achterin de gaascassette.

2 Ontvet de drempel, de zijkant van het kozijn waar de 
gaascasette wordt geplaatst, en de bovenzijde met het 
meegeleverde ontvettingsdoekje.

6 Plaats de onderkant van de gaascassette tegen het kozijn, 
en de bovenkant (met de sticker 'Upside') in de boven-
geleider. Duw vervolgens de gaascassette goed tegen het 
kozijn vast.

Belangrijk: trek de gaascassette niet uit voordat alle 
onderdelen van de hordeur volledig gemonteerd zijn.
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tussen het kozijn
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8 Trek alvast een klein stukje van de beschermfolie onder de 
onderstrip los. Duw de gaascassette een beetje omhoog, 
en schuif de onderstrip onder de gaascassette.

7 Indien bevestiging met montagetape: de gaascassette zit 
nu op z'n plaats. Indien bevestiging met schroeven: trek 
de gaascassette weer los van het kozijn. Pak de gaascas-
sette zo hoog mogelijk vast en trek de cassette met een 
korte ruk van de bevestigingsclips los. De bevestigings-
clips blijven op het kozijn plakken, schroef de clips vast 
met de meegeleverde schroeven.

9 Trek de beschermfolie onder de onderstrip weg en duw 
de onderstrip vast.



4 Plissé hordeur SE-100 
tussen het kozijn

11 Indien handgrepen zijn meebesteld, verwijder dan de be-
schermfolie en duw de handgrepen op de gewenste 
hoogte in de gleuf van de gaascassette. De plissé hordeur 
SE-100 is klaar voor gebruik!

10 Laat de gaascassette weer zakken zodat deze goed op de 
onderstrip komt te staan.
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De rupsketting beweegt minder soepel 
Spuit siliconenspray in de kunststof rupsketting, zowel beneden als 
boven, en beweeg de cassette een paar keer heen en weer. Let op: 
gebruik alléén siliconenspray. Andere middelen kunnen het sys-
teem beschadigen.

De gaascassette blokkeert 
Controleer of de onderstrip volledig vlak ligt, en of het vaste deel 
van de gaascassette (het vaste deel dat tegen de muur vastzit) 
goed naar beneden gedrukt staat op de onderstrip. Trek de gaas-
cassette los van de bevestigingsclips, plaats de gaascassette op-
nieuw en druk het vaste deel van de gaascassette goed naar 
beneden op de onderstrip.

Er blijft een kier open na het sluiten 
Controleer of de onderstrip volledig vlak ligt. Pak de bovengeleider 
aan de sluitkant tussen duim en vingers en druk de bovengeleider 
zo ver mogelijk in elkaar (de geleider zal niet breken). Hierdoor 
  wordt de geleiding iets strakker.

Tips en advies plissé hordeur 
 
Gaascassette tijdelijk verwijderen 
Pak vanuit het midden van de deuropening de cassette zo hoog 
mogelijk vast en trek de cassette met een korte ruk van de beves-
tigingsclips los. Duw eventueel een platte schroevendraaier voor-
zichtig tussen de achterzijde van de gaascassette en het kozijn, en 
klik daarmee de cassette los van de bevestigingsclips.

Het gaas trekt terug na het sluiten 
Omdat de gaascassette bijeengepakt in een doos heeft gezeten, 
kan het gaas in het begin de neiging hebben om een beetje terug 
te trekken na het sluiten. Dit herstelt zich vanzelf, maar u kunt ook 
het volgende doen: open en sluit de gaascassette verschillende 
keren. Zorg dat het gaas niet aan elkaar plakt, trek de vouwen zo-
nodig een beetje uit elkaar. Pak de bovengeleider aan de sluitkant 
van de deuropening tussen duim en vingers en druk de pootjes 
van bovengeleider zo ver mogelijk naar elkaar (de geleider zal niet 
breken). De geleiding wordt hierdoor iets strakker.



2 Ontvet het kozijn boven de deuropening met het meege-
leverde ontvettingsdoekje. Als u gekozen heeft voor be-
vestiging met montagetape, ontvet dan ook het kozijn 
links en rechts van de deuropening.

4 Schroef of plak het zijstuk dat niet is voorzien van bevesti-
gingsclips aan de sluitzijde op het kozijn, direct naast de 
deuropening.

3 Schuif de eindkapjes op de uiteinden van de boven-
geleider.

1 Houd de onderdelen even op hun plaats, om te controle-
ren of alles past.

6 Plissé hordeur SE-100 
op het kozijn

Plissé hordeur SE-100 
op het kozijn

Inhoud van het pakket 
1 gaascassette met geplisseerd gaas 
1 bovengeleider 
2 eindkapjes voor de bovengeleider 
2 L-vormige zijstukken 
1 onderstrip 
1 ontvettingsdoekje 
eventueel handgreepjes en schroeven 
Benodigd: 1 kruiskopschroevendraaier (indien tape: niets)

Alleen van toepassing indien een zijstuk voor de onder-
zijde meegeleverd is (geen vloer): Plaats eerst het zijstuk 
aan de onderzijde tegen het kozijn. Bevestig het smalle 
deel (2 cm) tegen het kozijn met het brede deel (4 cm) 
erboven.

Belangrijk: trek de gaascassette niet uit voordat alle 
onderdelen van de hordeur volledig gemonteerd zijn.
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7 Plaats de onderkant van de gaascassette tegen het zijstuk, 
en de bovenkant (met de sticker 'Upside') in de boven-
geleider. Duw vervolgens de gaascassette goed tegen de 
bevestigingsclips van het zijstuk vast, zodat de gaascas-
sette in de bevestigingsclips vastklikt.

6 Schroef of plak het zijstuk dat voorzien is van bevesti-
gingsclips aan de andere zijde van de deuropening, achter 
de bovengeleider. Indien bevestiging met montagetape: 
trek aan de onderkant van het zijstuk alvast een klein 
stukje van de beschermfolie los voordat u het zijstuk 
plaatst. Trek na plaatsing de beschermfolie weg en duw 
het zijstuk vast tegen het kozijn.

5 Verwijder de beschermfolie van de bovengeleider en plak 
de bovengeleider vast op het kozijn. De bovenkant van de 
bovengeleider komt op dezelfde hoogte als de bovenkant 
van het zijstuk.



8 Plissé hordeur SE-100 
op het kozijn

11 Indien handgrepen zijn meebesteld, verwijder dan de be-
schermfolie en duw de handgrepen op de gewenste 
hoogte in de gleuf van de gaascassette. De plissé hordeur 
SE-100 is klaar voor gebruik!

8 Trek alvast een klein stukje van de beschermfolie onder de 
onderstrip los. Duw de gaascassette een beetje omhoog, 
en schuif de onderstrip onder de gaascassette.

10 Laat de gaascassette weer zakken zodat deze goed op de 
onderstrip komt te staan.

9 Trek de beschermfolie onder de onderstrip vandaan en 
duw de onderstrip vast.



Tips en advies plissé hordeur 
 
Gaascassette tijdelijk verwijderen 
Pak vanuit het midden van de deuropening de cassette zo hoog 
mogelijk vast en trek de cassette met een korte ruk van de beves-
tigingsclips los. Duw eventueel een platte schroevendraaier voor-
zichtig tussen de achterzijde van de gaascassette en het zijstuk, en 
klik daarmee de cassette los van de bevestigingsclips. 

Het gaas trekt terug na het sluiten 
Omdat de gaascassette bijeengepakt in een doos heeft gezeten, 
kan het gaas in het begin de neiging hebben om een beetje terug 
te trekken na het sluiten. Dit herstelt zich vanzelf, maar u kunt ook 
het volgende doen: open en sluit de gaascassette verschillende 
keren. Zorg dat het gaas niet aan elkaar plakt, trek de vouwen zo-
nodig een beetje uit elkaar. Pak de bovengeleider aan de sluitkant 
van de deuropening tussen duim en vingers en druk de pootjes 
van bovengeleider zo ver mogelijk naar elkaar (de geleider zal niet 
breken). De geleiding wordt hierdoor iets strakker.

De rupsketting beweegt minder soepel 
Spuit siliconenspray in de kunststof rupsketting, zowel beneden als 
boven, en beweeg de cassette een paar keer heen en weer. Let op: 
gebruik alléén siliconenspray. Andere middelen kunnen het sys-
teem beschadigen.

Er blijft een kier open na het sluiten 
Controleer of de onderstrip volledig vlak ligt. Pak de bovengeleider 
aan de sluitkant tussen duim en vingers en druk de bovengeleider 
zo ver mogelijk in elkaar (de geleider zal niet breken). Hierdoor 
  wordt de geleiding iets strakker.

De gaascassette blokkeert 
Controleer of de onderstrip volledig vlak ligt, en of het vaste deel 
van de gaascassette (het vaste deel dat tegen het zijstuk vastzit) 
goed naar beneden gedrukt staat op de onderstrip. Trek de gaas-
cassette los van de bevestigingsclips, plaats de gaascassette op-
nieuw en druk het vaste deel van de gaascassette goed naar 
beneden op de onderstrip.
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1

Dubbele plissé hordeur SE-200 
tussen het kozijn

Inhoud van het pakket 
2 gaascassettes met geplisseerd gaas 
1 bovengeleider 
2 eindkapjes voor de bovengeleider 
1 onderstrip (indien breder dan 250 cm: 2 onderstrips) 
1 ontvettingsdoekje 
eventueel handgreepjes en schroeven 
Benodigd: 1 kruiskopschroevendraaier (indien tape: niets)

Houd voordat u begint met de montage de onderdelen 
even op hun plaats, om te controleren of alles past.

3 Schuif de eindkapjes op de uiteinden van de 
bovengeleider.

4 Verwijder de beschermfolie van de bovengeleider en plak 
de bovengeleider vast tegen het bovenkozijn.

5 Klik de bevestigingsclips gelijkmatig verdeeld in de achter-
zijde van de gaascassettes. Verwijder de beschermfolie 
van de bevestigingsclips.

2 Ontvet de drempel, de zijkanten van het kozijn, en de bo-
venzijde met het meegeleverde ontvettingsdoekje.

6 Plaats de onderkant van de gaascassettes tegen het kozijn, 
en de bovenkant (met de sticker 'Upside') in de boven-
geleider. Duw vervolgens de gaascassettes goed tegen het 
kozijn vast.

Belangrijk: trek de gaascassettes niet uit voordat alle 
onderdelen van de hordeur volledig gemonteerd zijn.
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8 Trek alvast een klein stukje van de beschermfolie onder de 
onderstrip los. Duw de gaascassettes een klein beetje om-
hoog, en schuif de onderstrip onder de gaascassettes. 
(Indien de breedte meer dan 250 cm is, dan zijn er 2 on-
derstrips die in het midden tegen elkaar worden gelegd.)

7 Indien bevestiging met montagetape: de gaascassettes zit-
ten nu op hun plaats. Indien bevestiging met schroeven: 
trek de gaascassettes weer los van het kozijn. Ppak de 
gaascassettes zo hoog mogelijk vast en trek de cassettes 
met een korte ruk van de bevestigingsclips los. De beves-
tigingsclips blijven op het kozijn plakken, schroef de clips 
vast met de meegeleverde schroeven.

9 Trek de beschermfolie onder de onderstrip weg en duw 
de onderstrip vast.



12 Dubbele plissé hordeur SE-200 
tussen het kozijn

11 Indien handgrepen zijn meebesteld, verwijder dan de be-
schermfolie en duw de handgrepen op de gewenste 
hoogte in de gleuf van de gaascassette. De dubbele plissé 
hordeur SE-200 is klaar voor gebruik!

10 Laat de gaascassettes weer zakken zodat deze goed op de 
onderstrip komen te staan.
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De rupsketting beweegt minder soepel 
Spuit siliconenspray in de kunststof rupsketting, zowel beneden als 
boven, en beweeg de cassette een paar keer heen en weer. Let op: 
gebruik alléén siliconenspray. Andere middelen kunnen het sys-
teem beschadigen.

Een gaascassette blokkeert 
Controleer of de onderstrip volledig vlak ligt, en of het vaste deel 
van de gaascassette (het vaste deel dat tegen de muur vastzit) 
goed naar beneden gedrukt staat op de onderstrip. Trek de gaas-
cassette los van de bevestigingsclips, plaats de gaascassette op-
nieuw en druk het vaste deel van de gaascassette goed naar 
beneden op de onderstrip.

Er blijft een kier open na het sluiten 
Controleer of de onderstrip volledig vlak ligt. Pak de bovengeleider 
in het midden van de deuropening tussen duim en vingers en druk 
de pootjes van de bovengeleider zo ver mogelijk naar elkaar (de 
geleider zal niet breken). Hierdoor   wordt de geleiding iets strakker.

Tips en advies dubbele plissé hordeur 
 
Gaascassettes tijdelijk verwijderen 
Ga met uw gezicht naar de borstel van de gaascassette staan, pak 
de cassette zo hoog mogelijk vast en trek de cassette met een 
korte ruk van de bevestigingsclips los. Duw eventueel een platte 
schroevendraaier voorzichtig tussen de achterzijde van de gaas-
cassette en het kozijn, en klik de cassette los van de bevestigings-
clips. 

Het gaas trekt terug na het sluiten 
Omdat de gaascassettes bijeengepakt in een doos hebben geze-
ten, kan het gaas in het begin de neiging hebben om een beetje 
terug te trekken na het sluiten. Dit herstelt zich vanzelf, maar u 
kunt ook het volgende doen: open en sluit de gaascassettes ver-
schillende keren. Zorg dat het gaas niet aan elkaar plakt, trek de 
vouwen zonodig een beetje uit elkaar. Pak de bovengeleider in het 
midden van de deuropening tussen duim en vingers en druk de 
pootjes van bovengeleider zo ver mogelijk naar elkaar (de geleider 
zal niet breken). De geleiding wordt hierdoor iets strakker.



14 Dubbele plissé hordeur SE-200 
op het kozijn

2 Ontvet het kozijn boven de deuropening met het meege-
leverde ontvettingsdoekje. Als u gekozen heeft voor be-
vestiging met montagetape, ontvet dan ook het kozijn 
links en rechts van de deuropening.

3 Schuif de eindkapjes op de uiteinden van de boven-
geleider.

1 Houd de onderdelen even op hun plaats, om te controle-
ren of alles past.

Dubbele plissé hordeur SE-200 
op het kozijn

Inhoud van het pakket 
2 gaascassettes met geplisseerd gaas 
1 bovengeleider 
2 eindkapjes voor de bovengeleider 
2 L-vormige zijstukken 
1 onderstrip (indien breder dan 250 cm: 2 onderstrips) 
1 ontvettingsdoekje 
eventueel handgreepjes en schroeven 
Benodigd: 1 kruiskopschroevendraaier (indien tape: niets)

Alleen van toepassing indien een zijstuk voor de onder-
zijde meegeleverd is (geen vloer): Plaats eerst het zijstuk 
aan de onderzijde op het laagste punt tegen het kozijn. 
Bevestig het smalle deel (2 cm) tegen het kozijn met het 
brede deel (4 cm) aan de bovenkant.

4 Schroef of plak een zijstuk op het kozijn, op het punt tot 
waar u de vrije ruimte op het kozijn heeft gemeten.

Belangrijk: trek de gaascassettes niet uit voordat alle 
onderdelen van de hordeur volledig gemonteerd zijn.
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5 Verwijder de beschermfolie van de bovengeleider en plak 
de bovengeleider vast op het kozijn. De bovenkant van de 
bovengeleider komt op dezelfde hoogte als de bovenkant 
van het zijstuk.

6 Schroef of plak het andere zijstuk aan de andere zijde van 
de deuropening, achter de bovengeleider. Indien bevesti-
ging met montagetape: trek aan de onderkant van het zij-
stuk alvast een klein stukje van de beschermfolie los 
voordat u het zijstuk plaatst. Trek na plaatsing de be-
schermfolie weg en duw het zijstuk vast tegen het kozijn. 

7 Plaats de onderkant van de gaascassettes tegen de zijstuk-
ken, en de bovenkant (met de sticker 'Upside') in de 
bovengeleider. Duw vervolgens de gaascassettes goed 
tegen de bevestigingsclips van de zijstukken vast, zodat de 
gaascassettes in de bevestigingsclips vastklikken.



16 Dubbele plissé hordeur SE-200 
op het kozijn

8 Trek alvast een klein stukje van de beschermfolie onder de 
onderstrip los. Duw de gaascassettes een klein beetje om-
hoog, en schuif de onderstrip onder de gaascassette. 
(Indien de breedte meer dan 250 cm is, dan zijn er 2 on-
derstrips die in het midden tegen elkaar worden gelegd.)

9 Trek de beschermfolie onder de onderstrip vandaan en 
duw de onderstrip vast.

10 Laat de gaascassettes weer zakken zodat deze goed op de 
onderstrip komen te staan.

11 Indien handgrepen zijn meebesteld, verwijder dan de be-
schermfolie en duw de handgrepen op de gewenste 
hoogte in de gleuf van de gaascassette. De dubbele plissé 
hordeur SE-200 is klaar voor gebruik!
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De rupsketting beweegt minder soepel 
Spuit siliconenspray in de kunststof rupsketting, zowel beneden als 
boven, en beweeg de cassette een paar keer heen en weer. Let op: 
gebruik alléén siliconenspray. Andere middelen kunnen het sys-
teem beschadigen.

Een gaascassette blokkeert 
Controleer of de onderstrip volledig vlak ligt, en of het vaste deel 
van de gaascassette (het vaste deel dat tegen de muur vastzit) 
goed naar beneden gedrukt staat op de onderstrip. Trek de gaas-
cassette los van de bevestigingsclips, plaats de gaascassette op-
nieuw en druk het vaste deel van de gaascassette goed naar 
beneden op de onderstrip.

Er blijft een kier open na het sluiten 
Controleer of de onderstrip volledig vlak ligt. Pak de bovengeleider 
in het midden van de deuropening tussen duim en vingers en druk 
de pootjes van de bovengeleider zo ver mogelijk naar elkaar (de 
geleider zal niet breken). Hierdoor   wordt de geleiding iets strakker.

Tips en advies dubbele plissé hordeur 
 
Gaascassettes tijdelijk verwijderen 
Ga met uw gezicht naar de borstel van de gaascassette staan, pak 
de cassette zo hoog mogelijk vast en trek de cassette met een 
korte ruk van de bevestigingsclips los. Duw eventueel een platte 
schroevendraaier voorzichtig tussen de achterzijde van de gaas-
cassette en het zijstuk, en klik de cassette los van de bevestigings-
clips. 

Het gaas trekt terug na het sluiten 
Omdat de gaascassettes bijeengepakt in een doos hebben geze-
ten, kan het gaas in het begin de neiging hebben om een beetje 
terug te trekken na het sluiten. Dit herstelt zich vanzelf, maar u 
kunt ook het volgende doen: open en sluit de gaascassettes ver-
schillende keren. Zorg dat het gaas niet aan elkaar plakt, trek de 
vouwen zonodig een beetje uit elkaar. Pak de bovengeleider in het 
midden van de deuropening tussen duim en vingers en druk de 
pootjes van bovengeleider zo ver mogelijk naar elkaar (de geleider 
zal niet breken). De geleiding wordt hierdoor iets strakker.



18 Scharnierende hordeur CA-100

1 Bepaal de positie van de scharnierende hordeur op het 
kozijn.

Scharnierende hordeur CA-100 

Inhoud van het pakket 
1 kant-en-klare hordeur 
3 losse scharnierdelen met pinnen 
schroeven 
Benodigd: 1 kruiskopschroevendraaier

2 Teken bij de bovenste scharnier de schroefgaten af met 
behulp van een los scharnierdeel. De losse scharnierdelen 
komen onder de scharnierdelen die al op de hordeur zijn 
gemonteerd. Het is handig als iemand anders de hordeur 
op z'n plaats houdt, zodat u de scharnieren makkelijk kunt 
aftekenen.

3 Schroef het losse scharnierdeel vast op het kozijn.

4 Hang de hordeur met een pin in het scharnier, om te con-
troleren of de hordeur op de juiste plaats hangt.

5 Bepaal waar de andere scharnierdelen moeten komen, 
teken de scharnieren af, en schroef ze vast. Zorg ervoor 
dat de scharnieren recht onder het eerste scharnier wor-
den geplaatst.
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6 De metalen strip die aan de sluitkant op het kozijn moet 
worden bevestigd zit tegen de magneetstrip van de hor-
deur. Verwijder de beschermfolie van de metalen strip, en 
duw de hordeur goed vast tegen het kozijn.

7 Trek de hordeur weer open. De metalen strip blijft tegen 
het kozijn geplakt zitten.

Hordeur tijdelijk verwijderen 
Til de hordeur uit de scharnieren. Indien er boven de deuropening 
weinig ruimte is, trek dan eerst de pinnen uit de scharnieren, de 
hordeur kan vervolgens weggenomen worden.

8 Schroef de metalen strip vast. De scharnierende hordeur 
CA-100 is klaar voor gebruik!



20 Horlamellen MA-50

4 Plaats de achterzijde van de ophangstrip tegen de klitten-
bandstrip. De horlamellen hangen iets boven de drempel 
zodat ze niet over de drempel of vloer gaan slepen. De 
horlamellen MA-50 zijn klaar voor gebruik!

1 Houd de horlamellen even op hun plaats, om te controle-
ren of ze passen.

2 Ontvet het kozijn boven de deuropening met het meege-
leverde ontvettingsdoekje.

3 Verwijder de beschermfolie van de losse klittenbandstrip, 
en plak de strip op het kozijn.

Horlamellen MA-50 

Inhoud van het pakket 
1 set horlamellen met ophangstrip 
1 bevestigingsstrip 
1 losse klittenbandstrip 
Benodigd: niets (geen gereedschap nodig)

Horlamellen tijdelijk verwijderen 
Trek de ophangstrip met de horlamellen los van de klittenbandstrip 
op het kozijn.
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2 Schroef de bevestigingsstrip op het kozijn, direct boven de 
deuropening. Het lage gootje van de bevestigingsstrip 
komt aan de onderzijde, het hoge gootje aan de boven-
zijde.

3 Plaats de ophangstrip van de horlamellen in de bevesti-
gingsstrip. Duw de ophangstrip in het bovenste gootje, en 
laat de ophangstrip naar beneden zakken in het onderste 
gootje. De horlamellen hangen iets boven de drempel 
zodat ze niet over de drempel of vloer gaan slepen. De 
horlamellen MA-100 zijn klaar voor gebruik!

22 Horlamellen MA-100

1 Houd de horlamellen even op hun plaats, om te controle-
ren of ze passen.

Horlamellen MA-100 

Inhoud van het pakket 
1 set horlamellen met ophangstrip 
1 bevestigingsstrip 
schroeven 
Benodigd: 1 kruiskopschroevendraaier

Horlamellen tijdelijk verwijderen 
Duw de ophangstrip met de horlamellen naar boven en neem de 
trip uit de bevestigingsstrip.
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24 Inzethor PE-100

Inzethor PE-100

Inhoud van het pakket 
1 kant-en-klare inzethor 
Benodigd: niets (geen gereedschap nodig)

1 Open het raam, en pak de hor vast met de dunne rand 
van de hor naar u toe, en de metalen veerklemmetjes aan 
de bovenkant.

2 De manier waarop u de hor plaatst is afhankelijk van het 
type van het kozijn (kunststof, hout of aluminium). Hieron-
der vindt u de beschrijving per kozijntype.

Kunststof kozijn 
Zet de onderkant van de hor in de kleinste opening van 
het kozijn, met de dunne rand van de hor net voor de ko-
zijnrand. Duw de bovenkant van de hor in de opening. Het 
klemsysteem van de hor klemt zich aan de bovenkant vast 
tegen het kozijn.

Houten kozijn 
U plaatst de hor op dezelfde manier als bij een kunststof 
kozijn, tenzij eraan de onderkant een aluminium op-
staande rand aanwezig is die niet tussen maar aan de bin-
nenzijde tegen het buitenkozijn vast zit. In dat geval zet u 
de dunne rand van de hor bovenop de aluminium kozijn-
rand (dus dunne rand op dunne rand). Duw de bovenkant 
van de hor in de opening. Het klemsysteem van de hor 
klemt zich aan de bovenkant vast tegen het kozijn.

binnenzijde

buitenzijde
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Aluminium kozijn 
Bij een aluminium kozijn met een dunne buitenrand pakt u 
de hor vast bij het dwarsbalkje dat voor dit type kozijn 
standaard in de hor wordt aangebracht. Duw de hor in z'n 
geheel naar buiten, met de verende klemmetjes aan de 
bovenzijde. Haak de klemmetjes aan de bovenkant om de 
kozijnrand. Duw de hor omhoog, en haak de klemmetjes 
aan de onderkant om de kozijnrand. 
 
De inzethor PE-100 is klaar voor gebruik!

Tips en advies inzethor 
 
Inzethor tijdelijk verwijderen 
Duw met uw duimen de zijkanten van het frame naar links/rechts, 
en trek de hor uit de raamopening. 

Het raam sluit niet meer 
Afhankelijk van de afstelling van het raam kan het zijn dat de 
handgreep zwaarder gaat en/of niet meer helemaal verticaal naar 
beneden kan worden geduwd wanneer de inzethor op z’n plaats 
zit. Het raam kan nog wel dicht. Neem eventueel contact op met 
de kozijnleverancier om het raam iets losser af te stellen waardoor 
de handgreep verder naar beneden geduwd kan worden.

De hor zit te los en/of klikt niet goed vast 
Trek de klemmetjes bovenop de hor net zo ver omhoog (eventueel 
met een platte schroevendraaier) totdat de hor beter klemt. De 
klemmetjes zijn traploos verstelbaar, en zullen niet breken.

Als er een kier zit tus-
sen de aluminium ko-
zijnrand en het 
buitenkozijn, dan kunt u 
de kier het beste een 
beetje opvullen, zodat 
de dunne rand van de 
hor niet in de kier weg-
zakt. 



26 Rolhor RO-50

Rolhor RO-50 

Inhoud van het pakket 
1 gaascassette 
2 zijgeleiders met voorgeboorde schroefgaatjes 
1 inbussleutel (indien plaatsing op het kozijn) 
afdekdopjes (indien plaatsing op kozijn) 
schroeven 
Benodigd: 1 kruiskopschroevendraaier

1 Duw de bovenkant van de zijgeleiders in de gaascassette. 
Indien plaatsing op het kozijn: de grote schroefgaten aan 
de voorkant.

2 Plaats de hor in z'n geheel op of tussen het kozijn en 
schroef de zijgeleiders vast. 
 
Is er bij plaatsing op het kozijn een vensterbank aanwezig, 
plaats de zijgeleiders dan op de vensterbank. Is er geen 
vensterbank aanwezig, plaats de onderkant van de zijge-
leiders dan 3 cm onder de raamopening. Dat is ook het 
geval als de rolhor buiten wordt geplaatst (bediening van 
binnenuit) en de vensterbank zich meer dan 3 cm onder 
de raamopening bevindt. 
 
Het kan handig zijn dat iemand anders de hor op z'n 
plaats houdt, zodat u de zijgeleiders makkelijk vast kunt 
schroeven. Bij plaatsing tussen het kozijn kunt u de 
schroefgaatjes vinden door met een vinger in de geleider 
te voelen.

Belangrijk: trek de gaascassette niet uit 
voordat de hor volledig is gemonteerd.
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4 Indien plaatsing op het kozijn: druk de afdekdopjes in de 
schroefgaten van de zijgeleiders. De rolhor RO-50 is klaar 
voor gebruik! 
 
De rolhor RO-50 opent u door de handgrepen iets te kan-
telen. Het gaas rolt vervolgens automatisch langzaam op.

3 Indien plaatsing op het kozijn: draai de inbusschroefjes 
vast met de meegeleverde inbussleutel. De inbusschroef-
jes bevinden zich in de zijgeleiders ter hoogte van de af-
sluitborstel.

tussen het kozijn

op het kozijn



28 Rolhor RO-100

Rolhor RO-100 

Inhoud van het pakket 
1 gaascassette 
2 zijgeleiders met voorgeboorde schroefgaatjes 
afdekdopjes (indien plaatsing op kozijn) 
schroeven 
Benodigd: 1 kruiskopschroevendraaier

1 Duw de bovenkant van de zijgeleiders in de gaascassette. 
Indien plaatsing op het kozijn: de grote schroefgaten aan 
de voorkant. De zijgeleiders komen ongeveer een halve 
centimeter in de gaascassette. Indien de rolhor tussen het 
kozijn wordt geplaatst heeft de gaascassette geen afdek-
plaatjes aan de zijkanten.

2 Plaats de hor in z'n geheel op of tussen het kozijn en 
schroef de zijgeleiders vast. 
 
Is er bij plaatsing op het kozijn een vensterbank aanwezig, 
plaats de zijgeleiders dan op de vensterbank. Is er geen 
vensterbank aanwezig, plaats de onderkant van de zijge-
leiders dan 3 cm onder de raamopening. Dat is ook het 
geval als de rolhor buiten wordt geplaatst (bediening van 
binnenuit) en de vensterbank zich meer dan 3 cm onder 
de raamopening bevindt. 
 
Het kan handig zijn dat iemand anders de hor op z'n 
plaats houdt, zodat u de zijgeleiders makkelijk vast kunt 
schroeven. Bij plaatsing tussen het kozijn kunt u de 
schroefgaatjes vinden door met een vinger in de geleider 
te voelen.

Belangrijk: trek de gaascassette niet uit 
voordat de hor volledig is gemonteerd.
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3
Indien plaatsing op het kozijn: druk de afdekdopjes in de 
schroefgaten van de zijgeleiders. De rolhor RO-100 is 
klaar voor gebruik! 
 
De rolhor RO-100 is voorzien van een luxe ‘push to open’-
bediening. U opent de hor door de handgrepen naar be-
neden te duwen. Het gaas rolt vervolgens automatisch 
langzaam op.

tussen het kozijn

op het kozijn



2 Plaats de hor op de draaisluitingen, bepaal waar u de an-
dere draaisluitingen wilt plaatsen (aan de zijkanten of 
boven). Schroef de draaisluitingen vast.

3 Plaats de voorzethor tussen de draaisluitingen en draai de 
draaisluitingen over het horframe. De voorzethor is klaar 
voor gebruik!

Voorzethor tijdelijk verwijderen 
Draai de draailsuitingen open en neem de hor weg.

30 Voorzethor CE-100 
met draaisluitingen

Voorzethor CE-100 
met draaisluitingen

Inhoud van het pakket 
1 kant-en-klare voorzethor 
4 draaisluitingen 
schroeven 
Benodigd: 1 kruiskopschroevendraaier

1 Afhankelijk van de beschikbare ruimte op het kozijn kunt u 
zelf de plaats van de draaisluitingen bepalen, bijvoorbeeld 
aan de zijkanten of boven. Als de hor nergens op rust, 
plaats dan altijd eerst twee draaisluitingen aan de onder-
zijde, maximaal 3 centimeter onder de raamopening. 
Schroef de draaisluitingen niet té vast, want ze moeten 
nog te draaien zijn.



    
Voorzethor CE-100 

met scharnieren
31

2 Bepaal waar de hor op het kozijn moet komen, en teken 
de plaats van de gaatjes voor de scharnieren af. Het is 
handig als iemand anders de hor op z'n plaats houdt, 
zodat u de schroefgaatjes makkelijk kunt aftekenen.

1 Schroef het handgreepje in de voorgeboorde gaatjes op 
het horframe.

Voorzethor CE-100 
met scharnieren

Inhoud van het pakket 
1 kant-en-klare voorzethor 
2 losse scharnierdelen met pinnen 
1 handgreepje 
schroeven en contraplaatjes 
1 draaisluiting (indien scharnieren links of rechts) 
Benodigd: 1 kruiskopschroevendraaier

Indien scharnieren links of rechts: volg stappen 3 t/m 7 
Indien scharnieren boven: volg stappen 8 t/m 12

3 Shroef de scharnierdelen vast op het kozijn. Zorg ervoor 
dat de scharnieren recht boven elkaar worden geplaatst.

Indien scharnieren links of rechts



32 Voorzethor CE-100 
met scharnieren

Voorzethor tijdelijk verwijderen 
Til de voorzethor uit de scharnieren. Dit is alleen mogelijk als de 
scharnieren links of rechts zitten, en er boven het horframe mini-
maal 3 cm ruimte is.

5 Plaats de de kleine ronde plaatjes op de magneten van de 
hor, en hang de hor in de scharnieren.

4 Duw de kunststof pinnetjes in de scharnierdelen op het 
kozijn.

6 Schroef de draaisluiting onder de hor, zodat de hor daar 
op rust. Houd de hor hierbij waterpas.

7 Duw de hor goed tegen het kozijn zodat de ronde plaatjes 
een afdruk achterlaten in het hout. Schroef de ronde 
plaatjes vast. De voorzethor is klaar voor gebruik!
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met scharnieren
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8 Schroef één van de twee losse scharnierdelen vast op het 
kozijn.

12 Duw de hor goed tegen het kozijn zodat de ronde plaatjes 
een afdruk achterlaten in het hout. Schroef de ronde 
plaatjes vast. De voorzethor is klaar voor gebruik!

Indien scharnieren boven

10 Schuif het tweede losse scharnierdeel (met pinnetje) aan 
het horframe, en hang het horframe in het scharnierdeel 
dat al op het kozijn vast zit.

11 Schroef het tweede scharnier vast op het kozijn.

9 Plaats de de kleine ronde plaatjes op de magneten van de 
hor, en hang de hor in de scharnieren.



34 Algemene informatie 
Onderhoud en garantie

Onderhoud

De producten van Grandeur Horren hebben niet of nauwelijks 
onderhoud nodig. Het gaas kunt u stofvrij maken met een natge-
maakte borstel. Gebruik geen bleek, bijtende schoonmaakproduc-
ten of oplosmiddelen. Deze middelen kunnen het gaas 
beschadigen.

Garantie

Alle producten van Grandeur Horren zijn gemaakt van hoogwaar-
dige materialen en alle producten worden streng gecontroleerd 
voordat zij de fabriek verlaten. Grandeur Horren garandeert dat de 
producten vrij zijn van constructiefouten. Uw leverancier kan u in-
formeren over de uitgebreide garantieregeling. 
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