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Inzethorren 
 

 

Algemeen  

De aluminium inzethor is geschikt voor vrijwel alle 

kunststof- en houten draaikiepramen en wordt 

zonder boren of schroeven in het kozijn geplaatst.  

De flensdikte is slechts 0,8 mm waardoor de druk op 

het beslag, bij sluiten van het raam niet of nauwelijks 

toeneemt. Het kunststof gaas is weersbestendig en is 

ook als pollengaas verkrijgbaar. 

Tegen een geringe meerprijs zijn ook schuine en 

getoogde horren leverbaar. 

 

Standaardkleuren: 

Wijnrood RAL 3005 staalblauw RAL 5011 

Dennengroen RAL 6009 Monumentgroen RAL 6064 

Antracietgrijs RAL 7016 Zwartbruin RAL 8022 

Crème RAL 9001  Zilvergrijs RAL 9006 

Wit RAL 9010  Wit RAL 9016 

Overige RAL-kleuren tegen meerprijs 

 

Plaatsen 
De inzethor wordt van binnenuit geplaatst. Eerst 

wordt de onderkant (daar waar de druppel zit) in het 

kozijn geplaatst. Vervolgens wordt de hor naar voren 

gekanteld totdat deze goed in het kozijn geklemd zit. 

Vaak moet hierbij de bovenkant iets naar beneden 

worden getrokken tijdens het plaatsen zodat de 

bovenste klemveren onder de kozijnrand door naar 

buiten passen. 
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Zelf meten  

Doe het draaikiepraam open. Meet de strakke dagmaat 

van het kozijn in de breedte en in de hoogte (boven, 

onder, links en rechts. De dagmaat is de kleinste maat 

tussen de kozijnprofielen. Noteer de kleinste maat in 

millimeters. Als er een lekdorpelprofiel of weldorpeltje 

op het raam zit, dan de diepte van dit profiel vanaf het 

raamprofiel ook opmeten. Vergeet niet de kleur van 

het raam. Als u het niet vertrouwt kunnen wij de 

horren ook bij u thuis  komen inmeten. 

 

Onderhoud 

Inzethorren vergen bijzonder weinig onderhoud. Ons 

advies is wel om de hor in het naseizoen uit het kozijn 

te halen, schoon te maken en op te bergen. U kunt 

dan in het voorjaar (na eventuele herfst- en/of 

winterstormen) uw inzethor weer probleemloos in 

het kozijn plaatsen en genieten van een insectvrije 

(slaap)kamer. 

 

 

 

TOT SLOT 

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, wij 

staan u graag te woord. Dit kan uiteraard per telefoon 

of email maar ook bent u van harte welkom in onze 

showroom waar onze producten staan opgesteld en 

wij u advies en uitleg kunnen geven. 

 

 

 

Ydema Kozijnen BV       OOK OP FACEBOOK 
De Alde Mar 10 
9035 VP   Dronrijp 
T.   0517-23 22 66 
F.   0517-23 22 19 
E.   info@ydema.nl 
I.    www.ydema.nl 
Openingstijden showroom: 
- maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00. 
- ’s avonds en in het weekend op afspraak. 

   W i e  k w a l i t e i t  w i l ,  k i e s t  Y d e m a  w w w . y d e m a . n l  
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