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U kunt de hor reinigen met een spons en warm water met een niet bijtend of krassend 
wasmiddel. Het gaasdoek kunt u met een stofzuiger met borstel of een natte doek 
schoonmaken. Druk daarbij het gaas niet los uit de hor. Dit valt niet onder garantie.

6

Plaats nu de voorzethor met de pees naar de muur tussen de hoge draainok(ken) en draai 
de nok(ken) zodanig dat de hor blijft hangen. Uiteraard kunt u de nok(ken) ook op een 
andere positie plaatsen (afb. 4 & 5).
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Teken de gaten van de scharnieren af en schroef deze vast door middel van de bijgeleverde 
schroefjes tegen de achtergrond (afb. 3)
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Het hart van de nok(ken) dient u 7mm van de buitenlijn va de voorzethor te markeren. 
Bevestig de hoge draainok(ken) door middel van de bijgeleverde schroef (afb. 2).
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Bepaal nu waar u de hoge draainok(ken) wilt plaatsen (afb. 2).2

Houd de voorzethor tegen de achtergrond waar tegen de hor geplaatst moet worden en 
teken de buitenzijde van de voorzethor af met een potlood (afb. 1).
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Voor montage: Neem de voorzethor voorzichtig uit de verpakking en controleer deze 
meteen op eventuele fouten en ernstige beschadigingen.
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Garantie en onderhoud
VOORZETHOR

Uw voorzethor is voorzien van een coating op kleur. Helaas kunnen wij kleine oneffenheden en krasjes niet voorkomen. Vooral donkere kleuren 
zijn hier gevoelig voor. Omdat de kleur technisch zilver of geanodiseerd aluminium slechts een laklaag bevat op het aluminium kan het 
voorkomen dat er strepen op het materiaal zitten onder de laklaag. Dit is de eigenschap van deze kleurafwerking. Bovenstaand valt buiten 
reclamatie en is niet van invloed op de kwaliteit en garantie van de voorzethor. Het gaasdoek kan iets los staan (grotere afmetingen), scheef 
geplaatst zijn, klappegeplaatst zijn, klapperen (grotere afmetingen) of er kunnen kleine kleurverschillen of lijnen in zitten. Dit valt buiten reclamatie en is niet van 
invloed op de kwaliteit en garantie van de voorzethor.

Uw hor staat in het midden altijd (vooral bij grotere afmetingen) iets rond als een zandloper. Dit komt doordat het gaas opgespannen moet 
worden. In geval van horren die voorzien zijn van pollengaas kan het voorkomen dat het gaas niet geheel strak staat. Dit komt omdat 
pollengaas zeer flexibel en glad is. Hierdoor kan het voorkomen dat het gaas iets gaat kruipen en trekken. Vooral bij zwart pollengaas valt dit 
erg op. Dit is niet van invloed op de kwaliteit en functionaliteit van de hor of het gaasdoek. Omdat pollengaas vaak gevouwen op de rol zit kan 
het een keer voorkomen dat er een vouw zichtbaar is. Deze trekt er na verloop van tijd automatisch uit door de op spanning van het 
pollengaas. pollengaas. Voorzethorren krijgen na 140cm hoogte of breedte een tussenstijl toegepast.

Het kan voorkomen dat de lippen op de hoeken iets verbogen zijn door verkeerd plaatsen of transporteren. Vooral bij de producten met lip 
komt dit regelmatig voor. Doordat de lip dusdanig dun is kunnen wij dit niet altijd voorkomen. U kunt de punten gewoon recht buigen. Wij 
streven er na om u een perfect product te leveren. Het kan altijd een keer voorkomen dat er iets fout gaat bij de productie of het vervoer. 
Controleer aub zorgvuldig de juiste maten die u heeft opgegeven en bovenstaande opmerkingen voordat u contact opneemt. Door 
zaagverlies kan er een +- 2mm maatverschil ontstaan. Door de speling die wij hanteren zal de hor vrijwel altijd passen.
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U krijgt standaard 5 jaar garantie op fabrieksfouten en op het frame en 1 jaar op het gaasdoek. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele 
nevenkosten of schades die voortvloeien uit garantieclaims.
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Wij wensen u veel plezier 
met uw Voorzethor
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