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Strokengordijnen  
met het eenvoudige Clip-ophangingssysteem



Strokengordijnen, de 
ruimtebesparende oplossing 
voor elke deuropening

• Hörmann strokengordijnen voorkomen letsels door de 
afgeronde kanten van de stroken.

• Hörmann strokengordijnen besparen plaats en tijd omdat 
het openen en sluiten van deurvleugels wegvalt.

• Hörmann strokengordijnen zijn draaibaar gelagerd - 
 de slijtage van de stroken is uiterst gering.

• Hörmann strokengordijnen zijn modulair opgebouwd 
zodat deze later steeds als verschuifbare of elektrisch 

 aangedreven uitvoering kunnen functioneren.
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Het Clip-ophangingssysteem
Hörmann strokengordijnen met het praktische Clip-ophangings-
systeem (internationaal patent). Met dit systeem is de montage 
van onze strokengordijnen zeer eenvoudig.
De kunststofclip met de aangeniete PVC-strook wordt gewoon 
in de alu-rail bevestigd - zonder werktuig. De stroken met de 
aangeniete clips worden als kant-en-klaar geheel geleverd. 
Zij vergrendelen zichzelf, maar kunnen indien nodig gemakkelijk 
worden uitgenomen.

Strokengordijnen voor elke deuropening
Onze strokengordijnen worden onder of voor de latei bevestigd. 
Bij verschuifbare strokengordijnen loopt de alu-rail op rollen in een 
verplaatsbare rail. Deze rail kan eveneens in of voor de opening 
worden bevestigd en één- of meerdelig worden uitgevoerd.

De voordelen in één oogopslag

• Hörmann strokengordijnen uit doorzichtig PVC met afgeronde 
kanten zijn robuust, soepel en temperatuurbestendig van 

 - 30° C (breuktemperatuur) tot + 60° C.
 Voor koelruimtes is extreem koudebestendig materiaal tot 
 - 45° C (breuktemperatuur) verkrijgbaar.

• Hörmann strokengordijnen roesten niet. Het ophangingssysteem 
bestaat uit verzinkte stalen delen, een aluminium rail en 
kunststof clips.

• Hörmann strokengordijnen zijn veilig. Blinde stroken kunnen 
probleemloos door doorzichtige stroken worden vervangen  

 (de randstroken worden door middenstroken vervangen).

• Hörmann strokengordijnen bieden een extreem hoge geluids- 
isolatie.



Hörmann strokengordijnen garanderen een hoge 
geluidsisolatie en een minimaal energieverbruik

Minimaal energieverlies 
bij grote deuropeningen
Hörmann strokengordijnen zijn 
bijzonder geschikt om grote 
openingen voordelig en dicht 
af te sluiten. De stevige PVC-
stroken worden slechts over de 
breedte van het voertuig 
of de lading geopend. Hierdoor 
worden ook bij intensief verkeer 
de temperatuurverliezen tot 
een minimum beperkt en 
dit spaart energie. De hoge 
doorzichtigheid van het 
strokengordijn verbetert 
de lichtverhouding en 
vermindert de verlichtings-
kosten.

Strokengordijnen verbeteren de geluidsisolatie  
Hörmann strokengordijnen zijn door hun hoge flexibiliteit en 
hun onbeperkt formaat uitermate geschikt als afscheiding 
tussen twee ruimtes. Zij zijn voordelig en snel te monteren. 
Het voordeel: Hörmann strokengrodijnen bieden hoge 
geluidsisolatiewaarden en garanderen bij correcte inbouw een 
geluidsvermindering tot 15 dB/A (met officieel attest).
Manuele of elektrisch aangedreven schuifsystemen laten 
een contactvrije doorgang toe.
De aanwezige lichtsterkte wordt door de strokengordijnen 
niet ingrijpend beïnvloed.
Zij komen bij de juiste keuze van de PVC-stroken ook in 
aanmerking als gezichtsbescherming bij laswerkzaamheden. 
Hörmann strokengordijnen kunnen met het praktische Clip-
ophangingssysteem als verschuifbare of als vaste afscheiding 
van laswerkplaatsen worden ingezet .
Verschillende lichtbeschermingsstroken garanderen een veilige 
afscherming tegen verblinding bij autogeen en elektrisch lassen.
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De variante - om de hoek schuivend
Hörmann strokengordijnen kunnen probleemloos om 
de hoek worden geschoven. De basisconstructie blijft bij 
alle bevestigingssystemen dezelfde. Bij om de hoek 
verschuifbare delen worden de uiteinden van de aluminium 
rail met een scharnierstuk verbonden.
Dit scharnierstuk is gelijktijdig de drager voor de schuifrollen. 
Kogelgelagerde dubbele rollen garanderen een soepele werking 
bij het verschuiven. Alle verschuifbare Hörmann strokengordijnen 
zijn uitgerust met een traploos regelbare rem. 
Deze rem verhindert dat het strokengordijn door zijwind 
wordt opengedrukt.

Functioneel aandrijvingssysteem
Zelfs de latere opbouw van een Hörmann-aandrijving 
is probleemloos. Het elektrisch aangedreven schuifsysteem 
wordt aan de verschuifbare rail van het handbediende 
strokengordijn aangebracht. 
De bouwcomponenten zijn zo gekozen dat het 
aandrijvingssysteem onafhankelijk van het reeds
ingebouwde schuifsysteem gemonteerd kan worden.

Het strokengordijn-montagepakket
Het Hörmann strokengordijn wordt op een wegwerppallet 
met alle toebehoren geleverd.
Door het praktische bevestigingssysteem is een 
voormontage op de vloer niet nodig.
Dure heftoestellen voor de montage zijn overbodig. 
Het aluminium ophangingsprofiel wordt aan de 
bouwconstructie vastgeschroefd. De afzonderlijke stroken 
worden met behulp van het Clip-ophangingssysteem in dit 
profiel verankerd (internationaal gepatenteerd systeem).

Functioneel, veilig en 
makkelijk te monteren



Technische gegevens
Bevestigingssystemen

Het Hörmann-Clip-ophangingssysteem wordt gekenmerkt door:

• eenvoudige montage - de stroken met aangehechte clip 

worden zeer eenvoudig in de rail opgehangen.

• ophanging 180° draaibaar

• roestvrije kwaliteit door kunststof en aluminium onderdelen

• hoge geluids- en warmte-isolatie

• ongevalbeveiliging door transparante, vervangbare stroken

Bevestigingssysteem 1:

De alu-rail wordt met zoveel schroeven aan de 

latei bevestigd als nodig is.

60 mm alu-rail.

Bevestigingssysteem 2:

De stalen verbindingsstukken op de alu-rail 

worden op de latei gelast.

60 mm alu-rail

Bevestigingssysteem 3:

De alu-rail wordt samen met het afstandsstuk voor de latei in 

het beton geschroefd d.m.v. kunststof pluggen. In stalen profielen 

d.m.v. zelftappende schroeven. Alu-rail 30 mm.

Bevestigingssysteem 4

De stalen verbindingsstukken op de één- of meerdelige 

schuifinrichting, waarin de alu-rail op rollen loopt, worden 

in de latei geschroefd of gelast.

Alu-rail 30 mm.

Bevestigingssysteem 5

Het stalen hoekprofiel op één- of meerdelige schuifinrichting, waarin 

de alu-rail op rollen loopt, wordt voor de latei geschroefd of gelast. 

Bij 1- of  2-sporige rail wordt een alu-rail van 30 mm voorzien.

Bevestigingssysteem 6

90° bocht met bevestigingsmateriaal (r = 630 mm).

Per 465 mm raillengte is 1 paar rollen nodig.

Alu-rail 60 mm.
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Hörmann: kwaliteit zonder compromissen

DEUREN VOOR GARAGES

AANDRIJVINGEN

DEUREN VOOR DE INDUSTRIE

LAAD- EN LOSTECHNIEKEN

ANDERE DEURTYPES

KOZIJNEN

De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale 

markt, alle belangrijke bouwelementen uit één hand.

Zij worden in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens 

de nieuwste stand van de techniek. Door het overkoepelende 

verkoops- en servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika 

en China is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige 

bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

Hörmann KG Amshausen Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Brandis Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen Hörmann KG Eckelhausen Hörmann KG Freisen Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne Hörmann Genk NV, België Hörmann Beijing, China Hörmann Inc. Vonore TN, USA
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