


De Tzippa
De raamrolhor Tzippa onderscheidt zich vooral door zijn grote gebruikersgemak en zeer 

vriendelijke montage. De Tzippa is modern vormgegeven en heeft alles gevraagd wordt.

 Bij de ontwikkeling is getracht een volledig onderhoudsvrije hor te ontwikkelen waarbij er 

duidelijk met het aspect montage rekening is gehouden.  

De techniek
De Tzippa is voorzien van een pushlock waardoor de Tzippa zeer eenvoudig te sluiten is. 

U drukt de  treklijst naar beneden en de Tzippa zal zich vergrendelen of ontgrendelen. 

Er zitten dus geen ontgrendelingsschuifjes of andere uitstekende delen aan zoals bij andere 

rolhorren. De Tzippa is geschikt voor montage in- of op de dag montage.

Het ontwerp

De treklijst is uitgevoerd met een handige voorgevormde trek-vorm die u naar believen ook 

om kunt draaien waarna u de hor ook omgekeerd buiten op een raam kunt bevestigen. 

In de treklijst zit aan de onderzijde maar ook aan de zichtzijde een aanpassing voor een borstel 

zodat de Tzippa bij buitenmontage ook volledig afsluit tegen het kozijn.

De kleuren
Ral 5011, staalblauw

Ral 6009, dennengroen

Ral 7016, antracietgrijs

Ral 8022, zwartbruin

Ral 9001, crèmewit

Ral 9006, zilvergrijs

Ral 9010, zuiverwit

Ral 8014, sepiabruin

Overige Ral kleuren

De uitvoering
U kunt standaard kiezen voor op de dag (odd) of in de dag (idd) voorgeboorde geleiders. 

De bak en geleiders hebben zeer geringe afmetingen waardoor de Tzippa in vrijwel alle situaties 

te plaatsen is. Afwerking van de montagegaatjes gebeurd door middel van kleine afwerkdopjes in 

kleur of kleurschroeven met 5mm pluggen welke standaard bijgeleverd worden.

De Tzippa wordt standaard uitgevoerd met gaasopsluiting in de geleiders. 

Hierdoor kan door bijvoorbeeld harde wind het gaas niet meer uit de geleiders waaien.

De maximale afmetingen van de Tzippa zijn 140cm breed en 175cm hoog. De maximale afmetingen van de Tzippa zijn 140cm breed en 175cm hoog. 

Hoger dan 175 cm is mogelijk maar dan wordt de Tzippa uitgevoerd zonder gaasopsluiting.

Door de 8 standaard kleuren is de Tzippa vrijwel altijd toepasbaar in elk in- of exterieur. 

Naar keuze kunt u de Tzippa ook in elke gewenste Ral-kleur laten coaten.

Informeer snel bij uw dealer naar de rolhor Tzippa.

Uw dealer:

       Bak R42          Geleiderprofiel in de dag      Geleiderprofiel op de dag                     Treklijst


