I Voor kunststof en houten draaikiepramen

Inzethor

Eigenschappen:
> Plaatsen zonder boren of
schroeven
> In verstek gezaagde hoeken
> Flensdikte slechts 0,8 mm
> Op maat gemaakt
> Afwijkende vormen mogelijk
(schuin, getoogd)
> Vaste prijs, ongeacht afmeting
> Minimale afmeting
200 mm breed en
200 mm hoog
> Maximale afmeting
1500 mm breed en
2200 mm hoog
> Altijd een tussenregel bij
hoogte vanaf 1500 mm
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Inzethor

I Voor kunststof en houten draaikiepramen

Eigenschappen
De 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. Tegen een geringe meerprijs zijn ook schuine en getoogde horren leverbaar.
Voor getoogde horren dient u een mal aan te leveren.
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 inzethor te bestellen als zijnde voor een kunststof kozijn! Dit in verband
met de aftrekmaat die KeJe hanteert.
Opmerking: bij een hoogte groter dan 1500 mm wordt er altijd een tussenregel gemonteerd.
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 (zie tekening).
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.
Niet mogelijk: indien het kozijn toch te strak sluit om een inzethor te kunnen plaatsen, kunt u voor een
klemhor kiezen.
Let op: het kan zijn dat het draaideel van het raam voorzien is van een lekdorpel /afwateringsneus.
Houd daar rekening mee met de te bestellen profieldiepte van de inzethor.
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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I Voor kunststof en houten draaikiepramen

Inzetrolhor

Eigenschappen:
> Plaatsen zonder boren of
schroeven
> In verstek gezaagde hoeken
> Flensdikte slechts 0,8 mm
> Op maat gemaakt
> sluitend door middel van
schuif / kliksluiting
> Vaste prijs, ongeacht afmeting
> Minimale afmeting
440 mm breed en
> Maximale afmeting
1000 mm breed en
1200 mm hoog
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Inzetrolhor

I Voor kunststof en houten draaikiepramen

Eigenschappen
De inzetrolhor is een inzethor en rolhor in een. 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 ofnauwelijks toeneemt. Sluiten gebeurt dmv een schuifsluiting:
schuifjes aan beide uiteinden van de treklijst schuiven in een uitsparing onder in de zijgeleider. Dit zorgt
ervoor dat de treklijst onwrikbaar vergrendeld zit. De zijgeleiders zijn 29 mm breed , het gaas loopt in een
spoor van 17 mm breed waardoor uitwaaien ervan tot een minimum wordt beperkt.
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 inzetrolhor te bestellen als zijnde voor een kunststof kozijn! Dit in
verband met de aftrekmaat die KeJe hanteert.
Plaatsen
De inzetrolhor 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 (zie tekening).
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. Hierdoor is
het mogelijk dat het raam niet gesloten kan worden wanneer de rolhor naar beneden is gerold. In dat geval kunt u
aangeven dat de treklijst omgedraaid moet worden. U kunt dit op het bestelformulier invullen in de kolom
referentie /klantnaam. Indien het draaideel voorzien is van een ventilatierooster, is plaatsing van een inzetrolhor
niet mogelijk.
Niet mogelijk: het is niet mogelijk een inzetrolhor te plaatsen in een kozijn die is voorzien van een zogeheten
‘opgedikte vleugel’ of van een ventilatierooster. 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.
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Inzetplisséhordeur Ziza I

Eigenschappen:
> Speciaal voor kunststof
draaikiep deuren
> Plaatsen zonder boren
of schroeven
> In verstek gezaagde hoeken
> Flensdikte slechts 0,8 mm
> Voorzien van zwart
geplisseerd gaas
> Geïntegreerde handgreep
in treklijst
> Maximale afmeting
1200 mm breed en
2000 mm hoog

28 mm

29 mm

48 mm
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Inzetplisséhordeur Ziza I

Eigenschappen
De inzetplisséhordeur Ziza is een inzethordeur die voorzien is van zwart geplisseerd gaas, vergelijkbaar met
de plissédeur en is geschikt voor vrijwel alle kunststof draaikiepdeuren. Wordt zonder boren of schroeven in het
kozijn geplaatst. De flensdikte is slechts 0,8 mm. De inzetplisséhordeur 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.
Meten
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.
Plaatsen
De inzetplisséhordeur wordt van binnenuit geplaatst. Eerst wordt de onderkant in het kozijn geplaatst.
Vervolgens wordt de hordeur naar voren gekanteld totdat deze goed in het kozijn geklemd zit. Mocht de draaikiepdeur
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.
Opmerking: de inzetplisséhordeur is bij uitstek geschikt voor draaikiepdeuren waar niet dagelijks doorheen
gelopen wordt, zoals bij Franse balkonnetjes, balkons enz. Voor dagelijks gebruik is de originele plisséhordeur
de juiste keus.
Let op: het kan zijn dat het draaideel van de deur voorzien is van een lekdorpel / afwateringsneus of ventilatierooster. Hierdoor is het mogelijk dat de draaikiepdeur niet gesloten kan worden. Een lekdorpel / afwateringsneus
of ventilatierooster mag maximaal 15 mm uitsteken.
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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I Voor aluminium draaikiepramen

Klemhor

Eigenschappen:
> Geschikt voor vrijwel alle
aluminium draaikiepramen
> Plaatsen zonder boren of
schroeven
> In verstek gezaagde hoeken
> Op maat gemaakt
> Vaste prijs, ongeacht afmeting
> Minimale afmeting
200 mm breed en
200 mm hoog
> Maximale afmeting
1500 mm breed en
2200 mm hoog
> Altijd een tussenregel bij
hoogte vanaf 1500 mm
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Klemhor

I Voor aluminium draaikiepramen

Eigenschappen
De klemhor is een vaste raamhor welke speciaal is ontwikkeld voor aluminium draaikiepramen. Wordt, zonder
boren of schroeven, aan de buitenkant tegen het kozijn geplaatst en bevestigd door middel van uiterst dunne,
roestvrijstalen, klemmen (verkrijgbaar in 5, 10, 17 en 23 mm). Hierdoor zal de druk op het beslag niet toenemen
wanneer het raam gesloten wordt. De klemhor wordt van binnenuit geplaatst. Aan de binnenzijde tegen het
profiel zit een zachte borstel wat zorgt voor een perfecte afdichting op het kozijn.
Meten
Aluminium vlak kozijn: meet de strakke dagopening van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Tel hier niets
bij op! KeJe zorgt voor de juiste productiemaat. Meet ook de dikte (A) van het kozijn (zie tekening). Dit is nodig
voor het bepalen van de juiste klem. De klemmen zijn 5, 10, 17 of 23 mm diep. Geef op het bestelformulier aan
dat het om een vlak kozijn gaat.
Let op: het kan zijn dat het draaideel van het raam voorzien is van een lekdorpel / afwateringsneus. In dat geval
is plaatsing van een klemhor niet mogelijk.
Aluminium verdiept kozijn: meet de strakke dagopening van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Tel hier
niets bij op! KeJe zorgt voor de juiste productiemaat. Meet ook de dikte van het kozijn. Dit is nodig voor het
bepalen van de juiste diepte van de klem. Geef op het bestelformulier aan dat het om een verdiept kozijn gaat.
Let op: het kan zijn dat het draaideel van het raam voorzien is van een lekdorpel / afwateringsneus of van een
ventilatierooster. In dat geval is plaatsing van een klemhor niet mogelijk.
Opmerking: bij een hoogte groter dan 1500 mm wordt altijd een tussenregel gemonteerd.
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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I Voor kunststof en houten draaikiepramen

Klemhor

Eigenschappen:
> geschikt voor vrijwel alle
kunststof- en houten
draaikiepramen
> Plaatsen zonder boren of
schroeven
> In verstek gezaagde hoeken
> Op maat gemaakt
> Vaste prijs, ongeacht afmeting
> Minimale afmeting
200 mm breed en
200 mm hoog
> Maximale afmeting
1500 mm breed en
2200 mm hoog
> Altijd een tussenregel bij
hoogte vanaf 1500 mm
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Klemhor

I Voor kunststof en houten draaikiepramen

Eigenschappen
De klemhor is een vaste raamhor welke speciaal is gemaakt voor kunststof- en houten draaikiepramen.
Wordt zonder boren of schroeven, aan de buitenkant in het kozijn geplaatst en bevestigd door middel van uiterst
dunne, roestvrijstalen, klemmen. Hierdoor zal de druk op het beslag niet toenemen wanneer het raam gesloten
wordt. De klemhor wordt van binnenuit geplaatst. Rondom zit een zachte borstel wat zorgt voor een perfecte
afdichting in het kozijn.
Meten
Kunststof verdiept kozijn: meet de strakke dagopening van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Tel hier niets
bij op! KeJe zorgt voor de juiste productiemaat. Indien het kozijn is voorzien van een zogeheten ‘opgedikte’ vleugel
geef dan het merk en type op. De hor moet hierdoor verder naar buiten geplaatst worden. KeJe zorgt dan voor
montage van de juiste klem.
Let op: het kan zijn dat het draaideel van het raam voorzien is van een lekdorpel / afwateringsneus. In dat geval
is plaatsing van een klemhor soms niet mogelijk. Vraag onze verkoopafdeling om advies.
Houten kozijn: meet de strakke dagopening in de breedte en de hoogte.
Hoogte: direct voor (buitenzijde) de aluminium afwateringstrip (onderzijde).
Let op: indien het draaideel van het raam voorzien is van een lekdorpel / afwateringsneus of als er een
ventilatierooster is gemonteerd, zal de klemhor verder naar buiten geplaatst moeten worden.
Hou hier rekening mee met de dagmaat hoogte en de diepte van de klem.
Vraag onze verkoopafdeling om advies. De klemmen zijn 5, 10, 17 of 23 mm diep.
Opmerking: bij een hoogte groter dan 1500 mm wordt altijd een tussenregel gemonteerd.
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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I

Vaste raamhor

Eigenschappen:
> Stevig, aluminium profiel
> In verstek gezaagde hoeken
> Op maat gemaakt
> Vaste prijs, ongeacht afmeting
> Minimale afmeting
150 mm breed en
150 mm hoog
> Maximale afmeting
1200 mm breed en
1700 mm hoog
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Vaste raamhor

I

Eigenschappen
De vaste raamhor wordt gemaakt van uiterst smalle profielen welke in verstek gezaagd worden. Kan uitgevoerd
worden met scharnieren en magneten of met wervels rondom. De vaste raamhor kan zowel in als op het kozijn
geplaatst worden.
Meten
Op de dag: meet de strakke dagmaat van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Tel bij allebei 54 mm bij op.
U heeft nu de totale maat. Hou rekening met de magneten en de scharnieren, deze steken respectievelijk 15 en
7 mm buiten het profiel. Geef op het bestelformulier aan of de scharnieren links, rechts of boven moeten komen.
In de dag: meet de strakke dagmaat van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Trek hier geen speling van af.
Keje zorgt voor de juiste productiemaat. Dit type wordt uitsluitend geleverd met raamwervels.
Opmerking: bij een hoogte groter dan 1500 mm wordt altijd een tussenregel gemonteerd.
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.
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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Vaste hordeur plissé

I

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
> Maximale afmeting
1400 mm breed en
2600 mm hoog

29.2 mm

25.8 mm
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Vaste hordeur plissé

I

Eigenschappen
De vaste hordeur plissé is een stijlvolle, vaste hordeur voorzien van het bekende, gevouwen gaas, vergelijkbaar
met de plissédeur. Het gaas is geïntegreerd in een vast, aluminium frame waarvan de hoeken in verstek zijn
gezaagd. De vaste hordeur plissé heeft geïntegreerde handgrepen in de treklijsten. De treklijsten zijn voorzien
van het unieke vergrendelsysteem, waardoor de deur in elke gewenste stand gepositioneerd kan worden.
De vaste hordeur plissé is gemaakt voor montage op het kozijn.
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.
Opmerking: de vaste hordeur plissé is bij uitstek geschikt voor deuren waar niet dagelijks doorheen gelopen
wordt, zoals Franse balkonnetjes, balkondeuren enz. Voor dagelijks gebruik is de originele plisséhordeur de
juiste keus.
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.

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 Met gaasopsluiting en treklijstvergrendeling

Rolhor Zenit

Eigenschappen:
> Aluminium cassette en geleiders
> Geleiders voorzien van
gaasborging d.m.v. koolstof
geleidepen
> Super sluitend door middel
van schuifsluiting in de
zijgeleiders
> Op en in de dag montage
> Geschikt voor binnen en buiten
> Op maat gemaakt
> Vaste prijs, ongeacht afmeting
> Minimale afmeting
440 mm breed en
400 mm hoog
> Maximale afmeting
1400 mm breed en
1800 mm hoog
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Rolhor Zenit

I Met gaasopsluiting en treklijstvergrendeling

Eigenschappen
De rolhor Zenit is voorzien van een gesloten cassette en aluminium geleiders waardoor deze ook uitermate
geschikt is voor buitenplaatsing. De rolhor Zenit kan zowel in als op het kozijn geplaatst worden. Het gaas is
aan beide zijden voorzien van een gladde zoom. Deze zoom gaat om een koolstof geleidepen welke in de
zijgeleiders gemonteerd zit. Dit zorgt voor een windvaste borging van het gaas. Sluiten gebeurt door middel van
een schuifsluiting: schuifjes aan beide uiteinden van de treklijst schuiven in een uitsparing onder in de zijgeleider.
Dit zorgt ervoor dat de treklijst onwrikbaar vergrendeld zit.
Meten
Op het kozijn: meet de strakke dagmaat in de breedte. Tel hier 58 mm bij op (= 2 x geleiderbreedte van 29 mm).
U heeft dan de totale breedte van de rolhor. Meet dan de dagmaat in de hoogte. Tel hier 55 mm bij op (= cassette
46 mm + overlap treklijst 9 mm). U heeft dan de totale hoogte van de rolhor.
Let op: heeft u links of rechts minder dan 29 mm ruimte op het kozijn, hou hier dan rekening mee met het
bepalen van de totale breedte. Heeft u aan de bovenkant minder dan 46 mm ruimte op het kozijn, hou hier
dan rekening mee met het bepalen van de totale hoogte.
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 telescoopuitzetter.
In het kozijn: meet de strakke dagmaat in de breedte en trek hier 1 mm van af. U heeft dan de totale breedte van
de rolhor. Meet dan de strakke dagmaat in de hoogte. Trek ook hier 1 mm van af. U heeft dan de totale hoogte
van de rolhor.
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 telescoopuitzetter.
Situaties: geef op het bestelformulier de plaatselijke situatie aan: op de dag (binnen en buiten) is situatienummer 1, in de dag binnen is nummer 2, in de dag buiten is nummer 3.
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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Originele plisséhordeur I

Eigenschappen:
> Geheel in aluminium uitgevoerd
> Voorzien van zwart plissé gaas
> Ondergeleider slechts
3 mm hoog
> Voor in de dag montage
> Op de dag montage is mogelijk
> Blijft op elke gewenste stand
staan
> Gaasgeleiding d.m.v. ketting
> Gaas in gesloten stand niet
zichtbaar
> Geschikt voor binnen- en
buitenmontage
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Originele plisséhordeur I

Eigenschappen
De plisséhordeur is voorzien van zwart, geplisseerd gaas. Dit gaas is enigszins zonwerend en goed zichtbaar.
Gemaakt voor in de dag montage, maar op de dag is ook mogelijk. Hiervoor heeft u extra hoeklijnen nodig of
een op de dag set (zie prijslijst). Voor bijvoorbeeld openslaande tuindeuren kunnen er twee plissédeuren naar
elkaar toe gemonteerd worden. Indien u een dubbele deur bestelt, ontvangt u deze met een verlengde bovenbak
en een verlengde ondergeleider. De plissédeur werkt zonder veerspanning, waardoor deze in elke gewenste
stand blijft staan. Dat maakt deze deur zeer gebruiksvriendelijk. De ondergeleider is een kunststof (plak)strip
van slechts 3mm hoog. Voor schuine onderdorpels is een schuine ondergeleider leverbaar (zie prijslijst).
Meten
Meet de strakke dagmaat in de breedte en in de hoogte. Zoek dan de corresponderende afmeting in de prijslijst.
Deze begint bij 1791 / 1820 en loopt steeds met 3 mm op tot 2691 / 2720. De breedtes zijn 960, 1300, 1600 en 1900.
Bij de 1900 uitvoering loopt de hoogte steeds met 2 cm op!
Let op: de pakketbreedte van een gesloten cassette is, bij plisséhordeuren van 960 breed, tussen 8 en 8,5
centimeter, exclusief borstel.
Bij de 1300 en de 1600 uitvoering is dit tussen 10 en 12 centimeter en bij de 1900 is dit 14 centimeter.
Door de verlengde voorflens is het gaas in gesloten stand niet zichtbaar. De hoogte van de bovenrail bedraagt 6 cm.
De crèmekleurige deuren zijn voorzien van crème kunststof hoeken, de witte deuren van zwarte kunststof hoeken.
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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I

Vaste hordeur

Eigenschappen:
> Zeer solide hordeur van stevig
aluminium profiel
> In verstek gezaagde hoeken
> Voorzien van handgrepen,
magneetsluiting en scharnieren
> Standaard 30 cm schopplaat
> Op maat gemaakt
> Vaste prijs, ongeacht afmeting
> Minimale afmeting
600 mm breed
> Maximale afmeting
1300 mm breed en
2500 mm hoog
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Vaste hordeur

I

Eigenschappen
De vaste hordeur is een scharnierende hordeur en is uitermate solide door de stevige, in verstek gezaagde,
aluminium profielen. Standaard uitgevoerd met een schopplaat van 30 cm en voorzien van degelijke scharnieren.
Tegen een geringe meerprijs zijn twee of drie schopplaten mogelijk.
Meten
Meet de totale maat in de breedte. U vindt deze door bij de dagbreedte nog de overlap op te tellen van 50 mm.
Het profiel valt dan gedeeltelijk op het kozijn. Hou er rekening mee dat de scharnieren 22 mm en de magneten
15 mm buiten het profiel steken. Indien er links en rechts voldoende ruimte is, kunt u bij de dagbreedte twee
keer de profielbreedte van 53 mm optellen. Het profiel valt dan geheel op het kozijn.
Meet dan de totale maat in de hoogte. Ook dit vindt u door bij de daghoogte 50 mm op te tellen.
Bepaal daarna of de scharnieren aan de linker- of de rechterzijde moeten komen (gezien vanaf de kant waar
de hordeur gemonteerd wordt) en of de hordeur eventueel voorzien moet worden van meer dan een schopplaat.
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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