
t e c h n i e k

P l i s s é h o r d e u r

D e  m o o i s t e  e n  m e e s t  e f f e c t i e v e

h o r d e u r  v a n  d e z e  t i j d !

De plisséhordeur is met zijn decoratieve

geplisseerde insectengaas dé oplossing voor

keukendeuren, tuindeuren en zelfs dubbele

tuindeuren of een brede schuifpui.

Het geplisseerde gaas is niet alleen zeer fraai, maar ook veel

beter zichtbaar dan vlak gespannen gaas. Ongelukjes met

kinderen of huisdieren zullen dan ook minder vaak

voorkomen. Mocht het toch gebeuren, dan zijn

oneffenheden gemakkelijk te herstellen. Het gaas neemt

steeds weer de oorspronkelijke vorm aan. De geïntegreerde

borstel zorgt ervoor dat de deur goed en geruisloos sluit.

Bovendien kan de deur in elke gewenste stand blijven staan.

De ondergeleider van slechts 3 mm hoog zorgt voor een

onbelemmerde doorgang. Door de vele verschillende

maatvoeringen is de plisséhordeur in bijna elke situatie

toepasbaar. Desgewenst kan de deur gemakkelijk uit de

geleider worden genomen voor reiniging of winteropslag.

Voor het reinigen van het gaas is niet meer nodig dan een

zachte borstel en wat water.
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Uw Aurora specialist:

Aurora® is een geregistreerd merk van AVZ.

Door het schakelmechanisme

kan de treklijst in elke

gewenste stand blijven staan.

Dat maakt een klik- of

magneetsluiting overbodig.

Tevens zorgt het schakel-

mechanisme ervoor dat de

deur niet hinderlijk terug-

schiet, zoals dat bij sommige

rolhordeuren kan gebeuren.

De ondergeleider is slechts

3 mm hoog. Dat maakt de

plisséhordeur ook zeer

rolstoelvriendelijk.

De plisséhordeur is

verkrijgbaar in wit en

crème. Enkele maten zijn

daarnaast leverbaar in de

veelgevraagde,

modieuze kleur antraciet.

Door de vele verschillende

maatvoeringen is de

plisséhordeur in bijna elke

situatie toepasbaar.

Om de plisséhordeur in

gesloten toestand te ver-

grendelen, is een clip

verkrijgbaar in wit, crème

of zwart.

Uiteraard ontbreekt een

duidelijke montage-

handleiding niet.

De in de treklijst

geïntegreerde borstel zorgt

ervoor dat de deur goed en

geruisloos sluit.
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