
 Eigenschappen:

> Raamdecoratie in 
 aluminium frame

> Montage zonder boren of
 schroeven

> Bevestiging door middel van
 dubbelzijdig magneet- of 
 staalband op de glaslatten

> Voorzien van uniek 
 vergrendelsysteem 
 op de treklijst

> Leverbaar in diverse 
 stofsoorten

> Stoffen leverbaar in diverse  
 kleuren

> Bediening van boven naar 
 beneden en van beneden 
 naar boven

> Maximale breedte 2000 mm en 
 maximale hoogte 2000 mm 
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I  SPLENDID L INESplendid Pliss

Eigenschappen

De KeJe Splendid Pliss is een uniek raamdecoratieproduct speciaal voor kunststof kozijnen, geïntegreerd in 
een aluminium frame en wordt door middel van dubbelzijdig magneet- en staalband bevestigd op de kunststof 
glaslatten van het kozijn. De Splendid Pliss bevindt zich tussen de glaslatten waardoor een nagenoeg vlak 
geheel ontstaat. De Splendid Pliss heeft geïntegreerde handgrepen in de treklijsten. De treklijsten zijn voorzien 
van een uniek vergrendelsysteem waardoor deze in elke gewenste stand gepositioneerd kunnen worden. 
Door het unieke vergrendelsysteem is het ook mogelijk om bredere kozijnen te voorzien van de KeJe Splendid Pliss. 
Door de bevestiging van de dubbelzijdige magneet- en staalband kan het product eenvoudig worden verwijderd en 
weer teruggeplaatst worden. De bediening is van boven naar beneden en van beneden naar boven. De geplisseerde 
stoffen zijn leverbaar in diverse kleuren en in diverse stofsoorten, van decoratief tot verduisterend.

Bij de decoratieve en niet doorschijnende stoffen zijn de koordjes in het stof zichtbaar. Bij de geheel verduisterende 
stoffen zijn de koortjes niet zichtbaar. 

Meten
Meet de totaal buitenwerkse maat door middel van ons pas-hoekstuk en haal hier geen speling van af.

Mocht u toch dagmaat glaslatten hebben gemeten, telt u hier dan 46 mm bij op in zowel de breedte als in de hoogte.

Let op: Bij rechte glaslatten zoals bij hout of aluminium, dient u zelf in de breedte en hoogte een speling van 
3 mm toe te passen.

De ruimte tussen de raamkruk en het glas dient minimaal 20 mm te zijn. Indien deze ruimte er niet is, dient de 
totale buitenwerkse maat van het frame opgegeven te worden (bijvoorbeeld bij Gealan kozijnen). Hiervoor kunt 
u het beste ons pas-hoekstuk te gebruiken.

Plaatsen: De Splendid Pliss wordt compleet voorgemonteerd aangeleverd. De glaslatten dienen goed ontvet 
te worden met het meegeleverde ontvettingsdoekje, waarbij het oppervlak met een schone en stofvrije doek 
afdrogen waarna de magneetband aangebracht kan worden. Deze goed aandrukken, de lucht moet achter de 
magneetband weggedrukt worden. Vervolgens kan de Splendid Pliss geplaatst worden.

Levertijd: De levertijd is 5 tot 10 werkdagen.

Garantie: KeJe geeft 2 jaar garantie op de raamdecoratieproducten.

Bestellen: Via de KeJe website of met de bestelformulieren van KeJe via de fax of per mail. Voor het bestellen 
via de KeJe website kunt u een inlogcode aanvragen.
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 Eigenschappen:

> Terrasoverkapping 
 raamdecoratie in aluminium 
 frame

> Eenvoudige montage tussen 
 de panelen

> Stoffen leverbaar in diverse 
 kleuren

> Twee kanten te bedienen

> Leverbaar in 4 standaard 
 RAL-kleuren

> Geïntegreerde handgreep 
 in treklijst

> Maximale uitval 5 meter

> Maximale breedte 1000 mm

I SPLENDID L INESplendid Terrasoverkapping
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Eigenschappen

De KeJe Splendid Terrasoverkapping is een raamdecoratie- en zonweringproduct ineen, speciaal ontwikkeld 
voor onder een terrasoverkapping. De Splendid Terrasoverkapping is voorzien van een aluminium frame welke 
door middel van boren en schroeven eenvoudig gemonteerd kan worden onder de overkapping. Het product 
bevindt zich tussen de panelen waardoor er een nagenoeg vlak geheel ontstaat. De Splendid Terrasoverkapping 
heeft geïntegreerde handgrepen in de trekbalken en is tevens te bedienen door middel van een bedieningsstok. 
De geplisseerde stoffen zijn leverbaar in drie verschillende, niet doorschijnende kleuren.

De koordjes zijn zichtbaar in de stof, waarbij het middelste koord bij open stand altijd zichtbaar is.

Meten
Meet de strakke maat in zowel de breedte als in de hoogte tussen de panelen en haal hier geen speling van af.

Plaatsen: De Keje Splendid Terrasoverkapping wordt compleet voorgemonteerd aangeleverd. De aluminium 
onder- en bovenstrip dient eerst geplakt en gemonteerd te worden alvorens de lange lengtes geplaatst kunnen 
worden. Plaats de lange lengtes tussen de onder- / bovenstrip en schroef deze vast in de al voorgeboorde 
gaatjes. Hierna wordt het binnenwerk tussen het aluminium frame geplaatst, uiteindes worden bevestigd. 
Trek vervolgens alle koorden aan om deze de juiste spanning te geven, waarna de montage van de Keje Splendid 
Terrasoverkapping klaar is.

Levertijd: De levertijd is 5 tot 10 werkdagen.

Garantie: KeJe geeft 2 jaar garantie op de Splendid Terrasoverkapping.

Bestellen: Via de KeJe website of met de bestelformulieren van KeJe via de fax. 
Voor het bestellen via de KeJe website kunt u een inlogcode aanvragen.

I SPLENDID L INESplendid Terrasoverkapping
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I  SPLENDID L INEInzetplisséhor Ziza

 Eigenschappen:

> Plaatsen zonder boren of 
 schroeven

> In verstek gezaagde hoeken

> Flensdikte slechts 0,8 mm

> voorzien van zwart
 geplisseerd gaas

> bediening van boven 
 naar beneden en van
 beneden naar boven

> geïntegreerde handgreep 
 in treklijst

> Maximale afmeting
 1400 mm breed en 
 1800 mm hoog

48 mm

29 mm

28
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Eigenschappen

De inzetplisséhor Ziza is een inzethor welke voorzien is van geplisseerd gaas, vergelijkbaar met de plissédeur 
en is geschikt voor vrijwel alle kunststof en, in mindere mate, houten draaikiepramen. Wordt zonder boren of 
schroeven in het kozijn geplaatst. De flensdikte is slechts 0,8 mm. De inzetplisséhor Ziza heeft geïntegreerde 
handgrepen in de treklijsten. De treklijsten zijn voorzien van het unieke vergrendelsysteem, waardoor de Ziza 
in elke gewenste stand gepositioneerd kan worden. Bediening is van boven naar beneden en van beneden naar 
boven. Indien zijwaartse bediening gewenst is, dient u dit duidelijk te vermelden bij uw bestelling.

Meten
Kunststof kozijn: meet de strakke dagopening van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Op de millimeter 
nauwkeurig! Trek hier geen speling van af. KeJe zorgt voor de juiste productiemaat.

Houten kozijn: meet de strakke dagmaat van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Op de millimeter nauwkeurig! 
De hoogtemaat wordt bepaald vanaf de bovenkant van de aluminium strip (deze bevindt zich aan de onderzijde 
tegen het kozijn). Trek hier geen speling van af. KeJe zorgt voor de juiste productiemaat.

Let op: indien de aluminium strip tussen de staande kozijnstijlen gemonteerd zit (waardoor het kozijn aan de 
binnenkant volledig vlak is), dient u de inzetplisséhor te bestellen als zijnde voor een kunststof kozijn! Controleer 
vooraf of het raam genoeg speling heeft om een inzetplisséhor te kunnen plaatsen. U kunt hiervoor eventueel een 
stukje profiel van een inzethor gebruiken.

Plaatsen
De inzetplisséhor Ziza wordt van binnenuit geplaatst. Eerst wordt de onderkant in het kozijn geplaatst. Vervolgens 
wordt de hor naar voren gekanteld totdat deze goed in het kozijn geklemd zit. Mocht het raam onverhoopt niet goed 
meer sluiten, controleert u dan de sluitnokken. Dit zijn excentrisch geplaatste, ronde nokken (aan het draaideel) 
welke verstelbaar zijn. Hiermee kunt u extra speling creëren.

Let op: het kan zijn dat het draaideel van het raam voorzien is van een lekdorpel/afwateringsneus of van een 
ventilatierooster. Hierdoor is het mogelijk dat het raam niet gesloten kan worden wanneer een inzetplisséhor 
geplaatst wordt. Een lekdorpel of een ventilatierooster mag maximaal 15 mm uitsteken. 

Niet mogelijk: het is niet mogelijk een inzetplisséhor te plaatsen in een kozijn dat is voorzien van een zogeheten 
‘opgedikte vleugel’. Het raam zal dan niet gesloten kunnen worden.

Bestellen: via de KeJe website of met de bestelformulieren van KeJe via de fax of per mail. 
Voor het bestellen via de KeJe website kunt u een inlogcode aanvragen. 

Inzetplisséhor Ziza
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 Eigenschappen:

> Stevig, aluminium profiel

> In verstek gezaagde hoeken

> Montage op het kozijn door 
 middel van schroeven

> Voorzien van zwart 
 geplisseerd gaas

> Geïntegreerde handgreep 
 in treklijst

> Uniek vergrendelsysteem

> Bediening van boven 
 naar beneden en van 
 beneden naar boven

> Maximale afmeting
 1600 mm breed en 
 1800 mm hoog

Vaste raamhor Plissé
29
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Eigenschappen

De vaste raamhor plissé is een stijlvolle, vaste raamhor voorzien van het bekende, gevouwen gaas, vergelijkbaar 
met de plissédeur. Het gaas zit geïntegreerd in een vast, aluminium frame waarvan de hoeken in verstek zijn 
gezaagd. De vaste raamhor plissé heeft geïntegreerde handgrepen in de treklijsten. De treklijsten zijn voorzien 
van het unieke vergrendelsysteem, waardoor de hor in elke gewenste stand gepositioneerd kan worden. Is gemaakt 
voor montage op het kozijn.

De vaste raamhor plissé is ook te bestellen met geplisseerde stof. De stoffen zijn leverbaar in diverse kleuren en 
in diverse stofsoorten, van decoratief tot verduisterend.

Meten
Meet de strakke dagmaat van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Tel hier 52 mm bij op. Dit is de bestelmaat.

Let op: indien het raam naar buiten draait, kan deze aan de onderzijde voorzien zijn van een uitzetijzer. 
Deze dient vervangen te worden door een telescoop uitzetter. Indien er een combi-uitzetter gemonteerd is, kan 
het zijn dat deze bij geopend raam, buiten het kozijn steekt. Controleer dit. In dat geval moet het kozijn opgedikt 
worden of er kan eventueel een inzetplisséhor of een inzetrolhor achterstevoren geplaatst worden.

Bestellen: via de KeJe website of met de bestelformulieren van KeJe via de fax of per mail. 
Voor het bestellen via de KeJe website kunt u een inlogcode aanvragen. 

Vaste raamhor Plissé




