Montage handleiding Horren
De horren dienen vanaf de buitenzijde. En aan de buitenzijde van het kozijn te worden gemonteerd. Na montage
kunnen de ramen met horren normaal geopend en gesloten worden. Eventuele geplaatste ventilatieroosters. Hebben
hierbij geen invloed.
N.B. Sommige ramen zijn om technische redenen alleen te openen in kiepstand.
De horren zijn aan de boven, en aan de onder zijde, voorzien van montage haken. De haken hebben verschillende
lengtes.
De hor zodanig draaien, dat de lange haak aan de bovenzijde zitten. En de korte haak aan de onderzijde. Zie ook de
afbeeldingen 1 en 2.

Afbeelding 1
lange montage haak aan de bovenzijde

Afbeelding 2
korte montage haak aan de onderzijde
Voor montage van de horren dient het raam geopend te worden, in draaistand of kiepstand. De horren
dienen van af de buitenzijde van het kozijn geplaatst te worden. Hierbij dienen de montage haken naar
binnen te wijzen.
Allereerst de zijde met lange haken aan de bovenzijde vlak tegen het kozijn te drukken. En daarna
naar boven schuiven. Tot aan de aanslag. Zie afbeelding 3.
De onderzijde nu vlak tegen het kozijn drukken. En de hor naar beneden schuiven. Tot aan de
aanslag, zodat de hor vasthaakt. Zie afbeelding 4

Afbeelding 3

Afbeelding 4

Vanaf binnenzijde gezien, ziet het er nu zo uit. Zie Afbeelding 5 en 6. Het raam kan op de normale wijze
open draaien, kiepen en gesloten worden. Zonder dat de hor eerst verwijderd dient te worden.

Afbeelding 5

afbeelding 6

Voor demontage van de Horren, dient de raam weer geopend te worden. Waarna de hor door middel van
de handgreepjes aan de zijkant omhoog geschoven kan worden. Daarna kan van onder uit, de hor weer
verwijdert worden. Door de hor iets van het kozijn af te houden en naar beneden te trekken.
Het raamwerk kan met een sopje schoongemaakt worden. Het gaas kan men het beste, door middel van
een tuinslang schoonspoelen. Mechanische druk op de hor dient vermeden te worden.
Het is aan te bevelen. De Horren in de winter op een droge vlakke plek op te slaan.

