Inzethorren
De inzethor is een van de meest verkochte producten binnen ons assortiment. De inzethor is speciaal
gemaakt voor kunststof‐ en houten draaikiepramen.
De inzethor wordt zonder boren of schoeven in het kozijn geplaatst. Door de dunne flens neemt de
druk op het beslag nauwelijks toe.
Tegen een geringe meerprijs zijn ook schuine of getoogde inzethorren leverbaar.
Inzetrolhorren
De inzetrolhor is gelijk aan een inzethor, met als bijzonderheid dat u de mogelijkheid heeft om de hor
te openen en te sluiten zonder dat de hor verwijderd hoeft te worden.
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Inzet plisséhorren
De inzet plisséhor is een inzethor waar geplisseerd gaas in verwerkt is. Ook met de inzet plisséhor heeft
u de mogelijkheid heeft om de hor te openen en te sluiten zonder dat de hor verwijderd hoeft te
worden.
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Vaste raamhorren
De vaste raamhor is een hor welke op of in het kozijn gemonteerd kan worden voor naar binnen of
naar buiten draaiende ramen. De bevestiging van de vaste raamhor geschied door middel van wervels
of scharnieren met magneten.

Al onze transacties geschieden
conform de door ons ter griffier
van de rrondissements‐rechtbank te
Zwolle, onder nr. D149|92,
gedeponeerde voorwaarden. Een
exemplaar wordt u op aanvraag
toegezonden

Klemhorren
De klemhor is een vaste raamhor welke speciaal ontwikkeld is voor draaikiepramen. De klemhor wordt,
zonder boren of schroeven, aan de buitenkant tegen het kozijn geplaatst en bevestigd door middel van
uiterst dunne, roestvrijstalen, klemmen. Hierdoor zal de druk op het beslag niet toenemen wanneer
het raam gesloten wordt.
De klemhor wordt van binnenuit geplaatst.
Aan de binnenzijde tegen het profiel zit een zachte borstel wat zorgt voor een perfecte afdichting op
het kozijn.

Timmerfabriek Kappert BV
Evenboersweg 22
7711 GX Nieuwleusen
T (0529) 48 26 59
F (0529) 47 15 40
I: www.timmerfabriekkappert.nl
E: info@timmerfabriekkappert.nl

Rabobank 34.55.04.437
BTW nr. NL8196.07.435.B01
KvK nr. 05025489

Al onze transacties geschieden
conform de door ons ter griffier
van de rrondissements‐rechtbank te
Zwolle, onder nr. D149|92,
gedeponeerde voorwaarden. Een
exemplaar wordt u op aanvraag
toegezonden

