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 Eigenschappen:

> Maatwerk plisséhordeur

> Geheel uit aluminium

> Strak design

> Geruisloos

> Blijft op elke gewenste stand 
 staan

> Gaas in gesloten stand niet 
 zichtbaar

> Eenvoudige montage met 
 speciale tape

> Geschikt voor binnen- en 
 buitenmontage

> Maximale breedte 1800 mm 
 maximale hoogte 2900 mm

> Verlaagde bovenbak
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I  SPLENDID L INESplendid Plisséhordeur

Eigenschappen

De KeJe Splendid Plisséhordeur is een strakke designdeur van eigen bodem. Geheel uit aluminium en voorzien 
van zwart geplisseerd gaas. De deur is zowel voor binnen- als buitenmontage geschikt en zowel in de dag als
op de dag te plaatsen. Voor montage op de dag kunt u een KeJe op de dag set bijbestellen. Deze wordt geleverd 
met in verstek gezaagde hoeken. De KeJe Splendid Plissédeur werkt zonder veerspanning en blijft in elke 
gewenste stand staan. Het open- en dichtschuiven is nagenoeg geruisloos. De deur kan worden geleverd met 
een rechte, aluminium ondergeleider, maar ook met een schuine, aluminium ondergeleider. Geeft u dit duidelijk 
op uw bestelling aan.
 
 
Montage
Bekijk onze montagevideo op www.keje.nl of scan de QR code, welke op de verpakking van de deur of onderaan 
dit productblad zichtbaar is.
 
Meten
In de dag: meet de strakke dagmaat in de breedte en in de hoogte. Dit is uw bestelmaat. Let op bij een schuine 
ondergeleider: neem de ‘grootste’ hoogtemaat en geef bij uw bestelling door dat het een deur met schuine 
ondergeleider betreft.
 
Op de dag: meet de buitenwerkse maat van de op-de-dag-situatie. Dit is uw bestelmaat. KeJe zorgt voor de op 
maat gemaakte op-de-dag-set en berekent automatisch de juiste deurmaat.
 
Bij twijfel bekijk gerust onze video met meetinstructies, zodat u exact weet hoe te meten. De meetinstructies 
kunt u vinden op onze website, of scan de QR code onderaan deze pagina.
 
Bestellen
Via de KeJe website of met de bestelformulieren van KeJe via fax of per mail. Voor het bestellen via de KeJe 
website kunt u een inlogcode aanvragen.




