
Stijlvolle oplossingen  
                 speciaal voor kunststof kozijnen

 Inzetplisséhordeur Ziza
De inzetplisséhordeur Ziza is een aluminium frame voorzien van zwart 
geplisseerd gaas. In het frame is een plissésysteem ingebouwd dat 
zijwaarts bediend kan worden. De Ziza wordt van binnenuit geplaatst, 
zonder boren of schroeven en heeft geïntegreerde handgrepen in de 

treklijsten. De treklijsten zijn voorzien van een uniek vergrendel-
systeem, waardoor deze in elke gewenste stand gepositioneerd 
kunnen worden. De inzetplisséhordeur Ziza is geschikt voor alle 
kunststof draaikiepdeuren.

 Klemhor
De klemhor is een aluminium frame voorzien van grijs gaas. Het profiel 
heeft een zachte borstel die zorgt voor een perfecte afdichting op het 
kozijn (borstel rondom bij kunststof en houten draaikiepramen en aan 
binnenzijde bij aluminium draaikiepramen). De hor wordt zonder boren 

of schroeven van binnenuit geplaatst en bevestigd 
d.m.v. uiterst dunne, rvs klemmen. Deze zijn ver-
krijgbaar in vier maten (afhankelijk van het merk en 
type kozijn): 5, 10, 17 en 23 mm. De klemhor is zeer 
geschikt voor aluminium draaikiepramen, maar 
past ook op kunststof en houten draaikiepramen.

Alle KeJe horproducten voor kunststofkozijnen    worden zonder boren en schroeven bevestigd.

 Plisséhordeur
De Plisséhordeur is voorzien van zwart geplisseerd gaas. De plissé-
hordeur werkt zonder veerspanning waardoor deze op iedere gewenste 
stand blijft staan. De plisséhordeur is zowel in als op de dag te plaatsen, 
voor op de dag moet er een ‘op de dag set’ bijbesteld worden. De plissé-

hordeur is ook te gebruiken voor openslaande 
tuindeuren, er kunnen dan twee plissédeuren naar 
elkaar toegemonteerd worden. 

Maak kennis met
                    onze sfeermakers

KeJe Horren en Raamdecoratie heeft voor alle 
kunststof kozijnen een passende oplossing om 
insecten buiten de deur te houden én om uw 
woning sfeer te geven.
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 Inzethor
De inzethor is een aluminium frame voorzien van grijs gaas. De inzethor 
wordt van binnenuit geplaatst en is aan de bovenzijde voorzien van een 
veersysteem. Het veersysteem zorgt er voor dat de inzethor geklemd 
blijft tussen het kozijn. De inzethor is geschikt voor alle kunststof en 

houten draaikiepramen. De inzethor is verkrijgbaar 
in vier types aluminium profielen.

 Inzetrolhor
De inzetrolhor is een aluminium frame met aan de bovenzijde een geïnte-
greerde cassette waarin het rolmechanisme met gaas is opgesloten. 
Het sluiten van de inzetrolhor gebeurt d.m.v. een treklijst die is voorzien 
van een schuifsluiting. De schuifjes aan het uiteinde van de treklijst 

sluiten als deze wordt gesloten in een uitsparing onder 
in de zijgeleiders. De inzetrolhor wordt van binnenuit 
geplaatst en is aan de bovenzijde voorzien van een 
veersysteem. Dit systeem  zorgt ervoor dat de hor 
ingeklemd blijft tussen het kozijn. Deze hor is geschikt 
voor alle kunststof en houten draaikiepramen. 

Alle KeJe horproducten voor kunststofkozijnen    worden zonder boren en schroeven bevestigd.

 Splendid Pliss
De Splendid Pliss is een stijlvol raamdecoratieproduct, geïntegreerd 
in een aluminium frame. De treklijsten zijn voorzien van een uniek 
vergrendelsysteem, waardoor deze in elke gewenste stand gepositioneerd 
kunnen worden. Bediening is zowel van boven naar beneden als van 

beneden naar boven. 
De Splendid Pliss is verkrijgbaar in verschillende 
stofsoorten en diverse kleuren.

 Day & Night
De Day & Night is een aluminium frame waar een geplisseerd raam-
decoratiesysteem is ingebouwd voorzien van twee stoffen. Er zijn 
diverse combinaties mogelijk, bijvoorbeeld voor overdag een decoratieve 
stof waardoor je naar buiten kunt kijken en voor de nacht een ver-

duisterende stof. De Day & Night kan worden bediend 
van boven naar beneden en van beneden naar boven 
en heeft geïntegreerde handgrepen in de treklijsten. 
Beide treklijsten zijn voorzien van een uniek ver-
grendelsysteem, waardoor de Day & Night eenvoudig 
in elke gewenste stand gepositioneerd kan worden.

 Rolgordijn
Het rolgordijn is een aluminium frame en is aan de bovenzijde voorzien 
van een geïntegreerde cassette waarin het rolmechanisme met stof 
is opgesloten. Het rolgordijn heeft een kettingmechanisme waarmee 
het rolgordijn omhoog en omlaag kan worden bediend. Het rolgordijn 

is te verkrijgen is verschillende 
stofsoorten en diverse kleuren.

                           Alle KeJe raamdecoratieproducten worden bevestigd met dubbelzijdig
           magneet- en staalband op de glaslatten, dus zonder boren of schroeven!

 Latende
De Latende is een aluminium frame waar een 25 mm aluminium jaloezie 
is ingebouwd. De Latende kan alleen worden bediend van boven naar 
beneden en blijft op elke gewenste stand staan. De Latende is voorzien 
van een kunststof handgreep die op de treklijst is bevestigd. 

De latende is verkrijgbaar in diverse 
lamelkleuren. 

 Inzetplisséhor Ziza
De inzetplisséhor Ziza is een aluminium frame voorzien van zwart 
geplisseerd gaas. In het frame is een plissésysteem ingebouwd dat 
bediend kan worden van boven naar beneden. Zijwaartse bediening is 
ook mogelijk. De Ziza wordt van binnenuit geplaatst, zonder boren of 

schroeven en heeft geïntegreerde handgrepen in de 
treklijsten. De treklijsten zijn voorzien van een uniek 
vergrendelsysteem, waardoor de Ziza in elke gewens-
te stand gepositioneerd kan worden. De inzetplisséhor 
Ziza is geschikt voor alle kunststof en houten 
draaikiepramen. 




