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Day ‘n Night

Eigenschappen:
> Dubbele raamdecoratie in
aluminium frame
> Montage zonder boren of
schroeven
> Bevestiging door middel van
dubbelzijdig magneet- en
staalband op de glaslatten
> Kant en klaar op maat geleverd
> Stoffen leverbaar in diverse
kleuren
> Diverse stoffen, van decoratief
tot verduisterend
> Maximale breedte 1400 mm en
maximale hoogte 2000 mm
> Voorzien van uniek vergrendelsysteem op de treklijst
> Bediening van boven naar
beneden en van beneden
naar boven
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Day ‘n Night

I

Eigenschappen
De KeJe Day ’n Night is een gecombineerde raamplissé welke speciaal gemaakt is voor kunststof kozijnen en
wordt geplaatst zonder boren of schroeven. De Day ’n Night kan worden voorzien van twee soorten stoffen:
bijvoorbeeld honingraatdoek (verduisterend) en doorschijnend plissédoek. De plissés worden compleet geplaatst
in een aluminium frame welke door middel van dubbelzijdig magneet- en staalband op de glaslatten wordt
bevestigd. De Day ’n Night heeft geïntegreerde handgrepen in de treklijsten. De beide treklijsten zijn voorzien van
het unieke vergrendelsysteem, waardoor deze eenvoudig in elke gewenste stand gepositioneerd kunnen worden.
De plissés zelf bevinden zich tussen de glaslatten waardoor een nagenoeg vlak geheel ontstaat. Hierdoor kan het
raam maximaal geopend worden. In de kiepstand blijft de KeJe Day ’n Night altijd strak tegen het glas zitten.
Wanneer het raam gereinigd moet worden kan het product, door de magneetband bevestiging, eenvoudig
verwijderd en weer teruggeplaatst worden.
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.
Indien het raam is voorzien van een ventilatierooster raden we u ook aan om ons pas-hoekstuk te gebruiken om zo
de juiste maat te kunnen geven. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met één van onze vertegenwoordigers.
Plaatsen: De KeJe Day ’n Night wordt compleet voorgemonteerd aangeleverd. De glaslatten goed ontvetten met
het meegeleverde ontvettingsdoekje, daarna het oppervlak met een schone en stofvrije doek afdrogen, waarna
de magneetband kan worden aangebracht. Deze goed aandrukken, de lucht moet achter het magneetband
weggedrukt worden. Vervolgens kan de KeJe Day ’n Night geplaatst worden.
Levertijd: De levertijd is 5 tot 10 werkdagen.
Garantie: KeJe geeft 2 jaar garantie op de raamdecoratie producten.
Advies: Bij langdurig gebruik en bij hoge temperaturen kan de plooi uitzakken.
Wij adviseren de Day ’n Night in ieder geval 1 x per maand omhoog / omlaag te halen!
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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Rolgordijn

Eigenschappen:
> Rolgordijn in aluminium frame
> Montage zonder boren of
schroeven
> Bevestiging door middel van
dubbelzijdig magneet- en
staalband
> Kant en klaar op maat geleverd
> Stof leverbaar in diverse
kleuren
> Diverse stofsoorten
> Bediening van boven naar
beneden door middel van
kettingmechanisme
> Maximale breedte 1400 mm en
maximale hoogte 1400 mm
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Rolgordijn
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Eigenschappen
Het KeJe Rolgordijn is een raamdecoratieproduct speciaal geschikt voor kunststof kozijnen, geplaatst in een
aluminium frame. Aan de bovenzijde is het Rolgordijn voorzien van een geïntegreerde cassette waarin het
rolmechanisme met stof is opgesloten. Door middel van een kettingmechanisme kan het Rolgordijn omhoog
en omlaag worden bediend. Het Rolgordijn wordt door middel van dubbelzijdig magneet- en staalband bevestigd
op de glaslatten. Montage is daardoor in enkele minuten gebeurd, zonder boren of schroeven! Indien het raam
gereinigd moet worden kan, door de magneetband bevestiging, het KeJe Rolgordijn eenvoudig verwijderd en
weer teruggeplaatst worden.
Meten
Meet de strakke dagmaat van de glaslatten (ofwel de glasmaat tussen de glaslatten) in de breedte en in de hoogte.
Op de millimeter nauwkeurig! Trek hier geen speling van af. Bepaal aan welke kant het kettingmechanisme moet
komen: links of rechts.
Let op: bij rechte glaslatten, zoals bij hout en aluminium, dient u in de breedte en in de hoogte 3 mm aftrek
te hanteren!
Let op: indien u de dagmaat van glaslatten waarbij een rooster aanwezig is heeft gemeten, dient u 15 mm
van de hoogtemaat af te trekken.
De ruimte tussen de raamkruk en het glas dient minimaal 20 mm te zijn. Wanneer 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.
Indien het raam is voorzien van een ventilatierooster, raden we u ook aan om ons pas-hoekstuk te gebruiken
om zo de juiste maat te kunnen doorgeven. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met één van onze
vertegenwoordigers.
Plaatsen: het KeJe Rolgordijn wordt compleet voorgemonteerd aangeleverd. De glaslatten goed ontvetten
met het meegeleverde ontvettingsdoekje, daarna 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 het Rolgordijn 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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Supplente

Eigenschappen:
> Vaste raamhor plissé en
Splendid pliss in één
> Kant en klaar op maat geleverd
> In verstek gezaagde hoeken
> Montage op het kozijn door
middel van schroeven
> Geïntegreerde treklijst voorzien
van uniek vergrendelingsysteem
> Bediening van boven naar
beneden en van beneden
naar boven
> Zeer geschikt voor schuine
dakramen
> Zwart geplisseerd gaas
> Stoffen leverbaar in diverse
kleuren
> Maximale breedte 1400 mm en
maximale hoogte 1600 mm

29.2 mm

25.8 mm
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Supplente
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Eigenschappen
De KeJe Supplente is een stijlvolle combinatie van een geplisseerde hor en raamdecoratie in één. Het ene deel
is voorzien van geplisseerd gaas, waarbij het andere deel is voorzien van een raamdecoratie stof naar keuze.
Beide delen zijn geïntegreerd in een vast, aluminium frame waarbij het gaas en het stof door middel van een
treklijst aan elkaar worden gekoppeld. De Supplente heeft geïntegreerde handgrepen in de treklijsten.
De treklijsten zijn voorzien van het unieke vergrendelsysteem, waardoor deze in elke gewenste stand gepositioneerd
kunnen worden. De KeJe Supplente is ideaal voor dakramen en naar buiten draaiende ramen. De KeJe Supplente
wordt door middel van schroeven vastgezet op het kozijn wat zorgt voor een eenvoudige montage. De bediening is
van boven naar beneden en van beneden naar boven. Het gaas is zwart geplisseerd en de geplisseerde stoffen
zijn leverbaar in diverse stoffen en kleuren. Elke stof uit onze collectie kan hier worden toegepast.
Meten
Meet de strakke dagmaat van het kozijn en tel hier 52 mm bij op in zowel de breedte als hoogte.
Let op: indien het raam naar buiten draait, kan deze aan de onderzijde voorzien zijn van een uitzetijzer. Deze dient
dan 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.
Levertijd
De levertijd van de KeJe Supplente is 5 tot 10 werkdagen.
Garantie
KeJe geeft 2 jaar garantie op de raamdecoratie producten.
Bestellen
Via de KeJe website of met de bestelformulieren van KeJe via de fax of mail. Voor het bestellen via de KeJe
website kunt u een inlogcode aanvragen.

De Boorn 3 I 8253 RA Dronten I T 0321 33 98 67 I F 0321 33 80 81 I E info@keje.nl I www.keje.nl

I

Latende

Eigenschappen:
> 25 mm Jaloezie in
aluminium frame
> Montage zonder boren of
schroeven
> Bevestiging d.m.v.
dubbelzijdig magneet- en
staalband op de glaslatten
> Kant en klaar op maat geleverd
> Jaloezie leverbaar in
vele kleuren
> Maximale breedte 1600 mm en
maximale hoogte 2000 mm
> Bediening van boven
naar beneden
> Trekbalken altijd in RAL 9016,
RAL 9010 of RAL 9001
(geldt ook bij afwijkende kleur)
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Latende
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Eigenschappen
De KeJe Latende is een raamjaloezie welke speciaal gemaakt is voor kunststof kozijnen en wordt geplaatst
zonder boren of schroeven. De 25 mm jaloezie is geplaatst in een aluminium frame welke door middel van
dubbelzijdig magneet- en staalband op de glaslatten wordt geplakt. Montage is daardoor in enkele minuten
gebeurd! De jaloezie zelf bevindt zich tussen de glaslatten waardoor een nagenoeg vlak geheel ontstaat.
Hierdoor kan het raam maximaal geopend worden. In de kiepstand blijft de Latende altijd strak tegen het
glas zitten. Indien het raam gereinigd moet worden kan, door de magneetband bevestiging, de KeJe Latende
eenvoudig verwijderd en weer teruggeplaatst worden. De bediening gaat van boven naar beneden.
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.
Indien het raam is voorzien van een ventilatierooster raden we u ook aan om ons pas-hoekstuk te gebruiken
om zo de juiste maat te kunnen doorgeven. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met één van onze
vertegenwoordigers.
Plaatsen: de Latende wordt compleet voorgemonteerd aangeleverd. De glaslatten goed ontvetten met het
meegeleverde ontvettingsdoekje, daarna 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 Latende geplaatst worden.
Levertijd: de levertijd is 10 tot 15 werkdagen.
Garantie: KeJe geeft 2 jaar garantie op de raamdecoratie producten.
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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