IN ME E T IN S TRU CTIE S O LI D - I N Z E THO R
Voor het inmeten, kunt u gebruik maken van onderstaande instructie. Print deze uit en neem de maten op bij het
raam. U kunt onze website ook met uw tablet bezoeken en zodoende mobiel uw horren bestellen.
raam 1

raam 2

raam 3

Breedte raamopening
Hoogte raamopening
Soort gaas
RAL kleur frame

Bepaal waar de hor komt
De hor komt buiten op een plek; daar waar, wanneer het raam dicht zit,
de hor niet wordt geraakt. Denk ook aan een evt. uitstekend rooster in
het raam. De hor komt tussen het kozijn (dus niet buiten op het kozijn).
Wanneer u de plek van de inzethor heeft bepaald, meet deze oppervlakte dan op volgens de aanwijzingen.

hoogte (grootste maat
doorgeven)

breedte (grootste
maat doorgeven)

Breedte raamopening meten
Meet de grootst mogelijke breedtemaat. Meet altijd op drie plekken de
maat op: boven, midden en onder (u hoeft niets bij de
gemeten maat op te tellen of er vanaf te halen). Is het maatverschil
meer dan 3mm, stuur dan een e-mail met de maatafwijking naar info@solidhor.nl en wij hebben een passende oplossing voor u.
Hoogte raamopening meten
Meet de grootst mogelijke hoogtemaat. Meet ook hier op minimaal 3
plekken, uiterst links en uiterst rechts en in het midden (u hoeft niets bij
de gemeten maat op te tellen of er vanaf te halen). Is het maatverschil
meer dan 3mm, stuur dan een e-mail met de maatafwijking naar info@solidhor.nl en wij hebben een passende oplossing voor u.
Soort gaas
U kunt kiezen voor twee soorten professioneel gaas, in de kleur zwart of
grijs, grijs is standaard.
Ral kleur frame
Advies: neem als kleur voor het frame, de kleur van de buitenkant van
het raam, of wat daar het beste bij past.
Voor de kleuren kijk op de website bij de solid-inzethor; wij hebben 10
standaard kleuren.

Heeft u hulp nodig?
Onze klantenservice is via e-mail en telefoon bereikbaar.
E-mail: info@solidhor.nl
Telefoonnummer: 0318-483414
Dit van maandag tot en met vrijdag, 8.00-17.00 en zaterdag, 8.00-12.00. Op zondag is onze klantenservice gesloten. Wanneer u ons buiten openingstijden mailt, zullen wij uiterlijk de eerstvolgende werkdag reageren.
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