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Altijd ongestoord relaxen.
Met het WAREMA hor en pollenrooster

Pollenvrij
met het WAREMA  
VisionAir-pollenroostergaas
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WAREMA hor
voor individuele bescherming

In het warmste jaargetijde komen wij tot leven. Tuin, terras en balkon worden de 
woonkamer, zonlicht verwarmt ons, de natuur komt tot leven. Gelijk met de flo-
ra wordt ook de fauna wakker en alle mogelijke insecten en kleine dieren gaan 
zwermen, met name 's avonds worden ze aangetrokken door de verlichting in 
huis. Als u van de mooie kanten van de zomer wilt genieten, maar de pollen, 
muggen, motvlinders en andere dieren buiten moeten blijven, helpt een hor of 
pollenrooster van WAREMA. Het productportfolio biedt de perfecte oplossing 
voor de meest verschillende bouwkundige voorwaarden waarbij ook montage 
achteraf zonder enig probleem mogelijk is. Zo wordt de zomer puur genieten.
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WAREMA staat voor kwaliteit.

Wij richten ons consequent op hoogwaardige materialen 
en eerste klas verwerking. Erkende, uitgebreid opgeleide 
WAREMA-vakhandelaren adviseren u geheel op maat 
en ontwikkelen, samen met u, een oplossing die optimaal 
aan uw eisen en wensen voldoet. Advies op maat, juiste 
planning, betrouwbare montage en klantgerichte service; 
prestaties waarop u kunt vertrouwen bij uw WAREMA- 
vakhandelaar.

100%
Kwaliteit
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Vast horframe
Doelgerichte oplossing  
voor het hele jaar

Het liefst wil iedereen het hele jaar door de zomer in huis ha-
len, zowel overdag als 's nachts. U beschermt zich het beste 
met een vast horframe van WAREMA, zodat naast een zo-
merbriesje, vogelzang en de geur van bloemen niets verder 
naar binnen kan.
Vaste horframes zijn ideaal voor ramen die veelal alleen voor 
het ventileren worden geopend. De horframes kunnen wor-
den vastgeschroefd, met veerpennen worden bevestigd of 
ook middels verschuifbare of vaste hoekgrendels worden ge-
monteerd. Bovendien zijn deze horframes zeer stabiel, guns-
tig, discreet en ook zeer geschikt voor montage achteraf. Wie 
zelfs klein ongedierte uit de woonruimtes wil weren, kiest voor 
een uitvoering met een borstelprofiel; dicht tot de kleinste kier.

Vaste horframes,  
vastgeschroefd

Vast frame met  
veerpennen

▶ Uw voordelen
 − Voor verschillende kozijnen, ook bij schuine  
vensterbanken
 − Hoge stabiliteit door vaste montage
 − Gunstige oplossing voor ramen die alleen worden 
geopend om te ventileren
 − Optioneel met borstelprofiel voor nog betere  
bescherming tegen insecten
 − Geschikt voor montage achteraf
 − Bijzondere vormen (hoeken en rond) behoren tot de 
mogelijkheden

Vaste horframes voor  
inhangen met hoekgrendels
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Hor-draaiframe
Intelligente bescherming

Buiten eten, heerlijk. Terwijl u de tafel dekt, moet u heen en 
weer lopen. Hierbij glippen snel fladderende insecten mee 
naar binnen. Met het WAREMA hor-draaiframes houdt u alle 
ongewenste "bezoekers" buiten de deur.

Met name voor deuren of ramen die veelvuldig worden 
geopend of gesloten, zijn draaiframes perfect. U kunt kiezen 
voor één- of tweedelige ramen, die van buitenaf of binnenuit 
kunnen worden geopend. Het frame sluit met een magneets-
luiting goed en veilig af. Er is zelfs gedacht aan huisdieren: 
met een toegang voor kleine dieren, zonder enig probleem in 
het draaiframe integreerbaar.

▶ Uw voordelen
 − Gaat betrouwbaar open en dicht door een  
magneetsluiting en geïntegreerde sluithulp
 − Optioneel met borstelprofiel voor nog betere  
bescherming
 − Stootprofiel ter bescherming van het gaas
 − Dwarsstang met geïntegreerde greeplijst maakt de deur 
extra stabiel
 − Flexibele bediening van binnen en van buiten
 − Toegang voor kleine dieren integreerbaar

Draaiframe, eendelig Draaiframe, tweedelig



6

Pendelhordeur
Comfortabele bediening,  
effectieve bescherming

Met name in de zomer staan terras- en balkondeuren open 
om zo snel en eenvoudig naar buiten te kunnen lopen. Maar 
juist hierdoor hebben ook insecten de perfecte mogelijkheid 
om binnen te komen. Wij adviseren hier een effectieve hor te 
gebruiken, de ondanks het hoge doorgangsverkeer de onge-
wenste gasten tegenhoudt.
De pendelhordeur is uitstekend geschikt voor deuren die veel-
vuldig worden geopend. Deze is handig te bedienen, want 
dankzij het slimme sluitmechanisme hoeft u de deur niet meer 
met de hand te sluiten: de pendeldeur klapt automatisch te-
rug en sluit de deuropening weer betrouwbaar af. Dankzij de 
praktische greeplijst kan de pendeldeur eenvoudig en zonder 
moeite worden geopend.

▶ Uw voordelen
 − Gaat betrouwbaar open en dicht
 − Dwarsstang met geïntegreerde greeplijst maakt de deur 
extra stabiel
 − Flexibele bediening van binnen en van buiten
 − Automatisch sluitmechanisme door dichtdraaien van de 
pendeldeur

Pendeldeur
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Door geopende ramen komt de zomer in huis, echter vaak 
samen met muggen, motvlinders en andere insecten. Dit kunt 
u snel verhelpen met een horschuifframe van WAREMA.

De horschuifframes zijn uitstekend geschikt voor met name 
grote raamoppervlakken en deuren, zoals balkon- terras of 
serre. Ze kunnen direct tegen de muur of in een nis worden 
gemonteerd en glijden plaatsbesparend langs de muur. Als 
één- of tweedelige installatie, de bediening met de greepsleuf 
is zeer eenvoudig.

Horschuifframe
Plaatsbesparende oplossingen

Schuifframe, eendelig,  
zonder montageframe

Schuifframes, tweedelig  
met montageframe

▶ Uw voordelen
 − Ideaal voor grote oppervlakken
 − Flexibele bediening van binnen en van buiten door een 
greepsleuf in de geleiding aan de binnen- en buitenzijde
 − Het frame schuift ruimtebesparend langs de muur
 − Gelijkmatig loopgedrag



8

Horplissé
Effectief voor de  
kleinste ruimte

Horplissé, dwars verschuifbaar

Wie kent dit niet? Het nerveuze gezoem van slechts één mug 
en uw nachtrust wordt grondig verpest. De WAREMA horplis-
sé zorgt voor een goede nachtrust bij frisse lucht.

Met de dwars verschuifbare horplissé bieden wij u een extra 
aanvulling, speciaal voor gebruik bij kleine balkons of terras-
sen. Het frame wordt in het kozijn gemonteerd en kan ruimte-
besparend in het kozijn schuiven. Zo blijven de plaaggeesten 
ook bij weinig ruimte nog altijd buiten.

▶ Uw voordelen
 − Ideaal blij kleine balkons
 − Dwars verschuifbare horplissé schuift plaatsbesparend 
in het frame
 − Flexibele bediening van binnen en van buiten door de 
geïntegreerde greepsleuf
 − Bediening op elke hoogte
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Onder warme schuine daken is een koel windje altijd welkom, 
in tegenstelling tot stekende plaaggeesten, waarbij een kleine 
spleet in een raamkozijn al voldoende is om binnen te komen.

De vast gemonteerde WAREMA horrollo's brengen beide 
wensen effectief samen; zowel voor de schuine raamnissen 
alsook bij de hoge glazen deur. Hierbij zijn ze windstabiel 
en kunnen door een soft-raise-functie langzaam en gecon-
troleerd worden bewogen; een zachte druk op de greep is 
voldoende.

Horrollo
Flexibele  
insectenwering

▶ Uw voordelen
 − Vast gemonteerd en daardoor altijd inzetbaar
 − Een geïntegreerde soft-raise-functie voor een zacht en 
gecontroleerd omhoogrollen van het gordijn
 − Eenvoudig sluiten door vergrendeling in de speciale 
labyrinthafdichting
 − Windstabiliteit door zijdelingse fixatie van het gaas met 
een borstelprofiel in de geleiderrails

Horrollo
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Zonwering en inkijkbeveiliging en bovendien bescherming te-
gen vervelende insecten, met een gecombineerde oplossing 
van WAREMA bent u volledig beschermd.

WAREMA horoplossingen kunnen in verschillende uitvoe-
ringen in rolluiken en buitenjaloezieën worden geïntegreerd, 
waarbij kan worden gekozen tussen de hor als rollo of als 
draaiframe. Een montage achteraf behoort ook tot de moge-
lijkheden. Uniforme kasten bij rolluiken en buitenjaloezieën 
staan hierbij borg voor een uniforme geveluitstraling.

Voorbouwrolluiken met 
horrollo

Rolluiken en buitenjaloezieën 
met geïntegreerde hor
Perfecte aanvulling

▶ Uw voordelen
 − Praktische plaatsing van de horrollo in de rolluikkast
 − Een soft-raise-functie zorgt hierbij voor een zacht en 
gecontroleerd omhoogrollen van de horrollo
 − Het zwarte, zeer transparante en scheurvaste WAREMA 
VisionAir-gaas koppelt een heldere doorkijk met een 
uitstekende luchtcirculatie
 − Voor veelvuldig gebruikte doorgangen zijn ook  
praktische hordraaiframes leverbaar

Voorbouwrolluiken met  
hor-draaiframe

Voorbouwbuitenjaloezie 
met hor
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In een kelderraam wordt van alles verzameld zoals bijv. spin-
nen, kevers, gebladerte. En als u het raam van de hobbyka-
mer of de bijkeuken wilt openen om te ventileren, kan klein 
ongedierte het huis in komen. Hier helpt alleen dichtmaken 
zonder dicht te maken.

WAREMA kelderraamafdekkingen bieden effectieve bescher-
ming, zonder de raamfuncties te beperken. Ze zijn niet alleen 
licht- en luchtdoorlaatbaar, maar ook weerbestendig. De vlak-
ke vorm komt zonder struikelkanten en geeft het kelderraam 
zelfs nog een elegant frame. Het kelderraam blijft vrij van ve-
rontreiniging, het licht zal de kelderruimte lichter maken en de 
frisse lucht kan naar binnen stromen.

Kelderraamafdekkingen
Weerbestendige afdichters

▶ Uw voordelen
 − Bescherming tegen ongedierte, gebladerte en vuil
 − Extreem vlak, maar desondanks een stabiele afdekking 
(geen struikelkant)
 − Afdekking is licht- en luchtdoorlaatbaar, als ook  
weerbestendig
 − Gaas van begaanbaar en robuust rvs-structuur

Kelderraamafdekking Kelderraamafdekking met openkanteling
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Horgaas
Altijd de juiste keuze
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Dessin 47008 en Dessin 47009 Dessin 47003 Dessin 47005
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Hoogwaardig RVS-gaas (A2)
 − Uitstekend geschikt voor veeleisende  
gebruiksomstandigheden
 − Slijt- en slijtagevast voor veeleisende gebruiksomstandigheden 
(bijv. door het krabben van huisdieren)
 − Overeenkomstig de geldige WAREMA kleurenkaart  
(Dessin 47003 voor horframes, Dessin 47007 voor  
kelderraamafdekkingen)

Zeer transparant WAREMA  
VisionAir-gaas van vezelglas

 − Zeer fijn, scheurvast draad
 − Zowel van buitenaf als van binnenuit nagenoeg onzichtbaar
 − Heldere doorkijk
 − Optimalisatie van de luchtcirculatie
 − Behuizing van kunststof
 − Overeenkomstig de geldige WAREMA kleurenkaart in de kleur 
Zwart (Dessin 47008)

Gaas van polyesterstructuur
 − Uitstekend geschikt voor veeleisende  
gebruiksomstandigheden
 − Slijt- en slijtagevast voor veeleisende  
gebruiksomstandigheden  
(bijv. door het krabben van huisdieren)
 − Overeenkomstig de geldige WAREMA kleurenkaart in de kleur 
Zwart (Dessin 47005)

WAREMA VisionAir pollenrooster-gaas
 − Het zeer transparante WAREMA VisionAir pollenrooster-gaas 
biedt aanvullend effectieve bescherming tegen pollen
 − Voor een vast horframe en hordraaiframe, horschuifframe op 
aanvraag
 − Overeenkomstig de geldige WAREMA kleurenkaart in de kleur 
Zwart (Dessin 47009)



1414

WAREMA kleurenwereld
Maximale kleurenselectie x 5

De WAREMA kleurenwereld biedt met een omvangrijke keuze aan perfecte 
vormgevingsmogelijkheden voor alle gepoedercoate aluminiumdelen als ge-
leiderrails, kappen, profielen en rolluikkasten. De kleuren overtuigen door een 
uitstekende, duurzame coatingskwaliteit en intensieve kleurhelderheid. De 
poederkleuren worden onderverdeeld in de categorieën highlight, variatie en 
individueel. Highlight biedt u de constante basis, variatie zorgt voor nog meer 
mogelijkheden en individueel is uw troef bij de kleurenselectie.
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WAREMA kleurenwereld - variatie
Maak gebruik van de mogelijkheid om met nog eens 50 
RAL-basiskleuren en 4 afwerkingen te variëren. Hiermee 
voldoet u aan elke architectonische kleurenwens.

Afwerkingskwaliteiten
Vijf verschillende afwerkingen zorgen voor de perfecte keuze, 
geheel naar uw persoonlijke wensen. Zijdeglans is een se-
mi-glanzende afwerking met glad oppervlak en de beste 
UV- en weerbestendigheid. De afwerking mat is daarente-
gen voorzien van een glad, mat oppervlak. Fijnstructuur is 
voorzien van een doeltreffend effect. De zeer weerbestendige 
afwerkingen kenmerken zich door een aanzienlijk verbeterd 
weerbestendigheid met betrekking tot het behoud van glans, 
verwering, krijtlaagvorming en kleurstabiliteit. Deze is verkri-
jgbaar in mat en fijnstructuur.

WAREMA kleurenwereld - highlight
12 DB- en RAL-basiskleuren vormen de basis van de  
WAREMA kleurenwereld. Hiermee bieden wij u geselecteer-
de standaardkleuren die voldoen aan alle actuele kleurenei-
sen. Kies bovendien uit 5 afwerkingen om de glansgradatie 
en structuur perfect aan de desbetreffende bouwkundige om-
geving aan te passen.

WAREMA kleurenwereld - individueel
Het bereik "individueel" maakt de WAREMA kleurenwereld 
af met ruim 180 extra poederkleuren. De beschikbare afwer-
kingskwaliteit kunt u voor deze categorie op verzoek ontvan-
gen.

RAL 9016

RAL 9007

RAL 7021

RAL 9006

RAL 9010

RAL 7012

RAL 7035

RAL 7016

DB 703

RAL 8014

RAL 7015

DB 702
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