
KEJE ZORGELOOS VENTILEREN  
EN INSECTVRIJ GENIETEN



KeJe BV bestaat ruim twintig jaar en is marktleider op het gebied 
van insectenwering en raamdecoratie. Wij leveren maatwerk 
en hebben twee productielocaties in Nederland. 

Wil je zorgeloos ventileren in huis, zonder bezoek van 
vervelende insecten? Dan is de KeJe insectenwering de 
oplossing. Wij bieden een uitgebreid assortiment en 
hebben voor ieder kozijn - kunststof, aluminium of hout 
- de juiste oplossing. Functioneel, kwalitatief én stijlvol. 

Maak kennis met 
      onze insectenwering

De insectenwering en raamdecoratie voor deuren en 
dakramen worden op maat gemaakt en passen altijd bij de 
uitstraling van je huis. En niet onbelangrijk: wij garanderen 
een snelle levering.



Inzethor

Wil je zorgeloos genieten met een geopend draaikiepraam? 
Dat kan met de inzethor van KeJe. Dit is een vast aluminium 
frame, waar het gaas tussen is gespannen. Het fijne aan dit 
product zijn de vele mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld 
aan diverse kleuren zoals grijs en zwart, een anti-pollen 
variant en een aluminium versie. Ook bieden we petscreen 
gaas, een extra sterk horrengaas. 

Toepasbaar in ieder kozijn
De KeJe inzethor is toepasbaar in ieder draaikiepraam. 
En komt het beste tot zijn recht in een kunststof draai-
kiepraam. Het frame is leverbaar in 11 standaard RAL-kleuren. 

Tegen meerprijs is het mogelijk om het frame in een af-
wijkende RAL-kleur te leveren. 

De specificaties en toepassingsmogelijkheden van dit 
product zijn: 

RAL 9016 

RAL 8022

RAL 3005

RAL 9010

RAL 7016

RAL 9006

RAL 6064

RAL 9005

RAL 6009

RAL 9001

RAL 5011

Op maat gemaakt
Je stelt zelf je inzethor samen, deze wordt op maat voor je 
gemaakt. Het gaas dat wij gebruiken is fijnmazig, daardoor 
kunnen insecten er niet doorheen vliegen. Terwijl je het 
gaas niet ziet zitten als je er doorheen kijkt. 

De aluminium profielen worden in verstek gezaagd en 
zijn compleet van aluminium. Aan de bovenzijde zijn 
kunststof- of stalen klemmen aanwezig, waarmee het 
product in het kozijn wordt geklemd. 

Is het product hoger dan 1500 mm? Dan voorzien wij 
deze altijd van een tussenstijl.

Door de eenvoudige montage worden de KeJe insectenweringsproducten 
binnen vijf minuten geplaatst. Benieuwd hoe? Scan de QR-code.

MINIMALE
AFMETING
200 X 200

MAXIMALE
AFMETING
2000 X 2000

GESCHIKT VOOR

KUNSTSTOF, HOUT 
EN ALUMINIUM
(DRAAIKIEP)KOZIJN

AFWIJKENDE KLEUR 
MOGELIJK
JA

MOGELIJKHEDEN
VEER
STAAL KUNSTSTOF
JA JA

OP MAAT 
GEMAAKT
JA

GAAS

GRIJS, ZWART,
POLLEN, PETSCREEN
ALUMINIUM

     SPECIFICATIES INZETHOR



Klemhor

Heb je een houten draaikiepraam, maar geen idee hoe 
je hier het beste insectenwering in kunt monteren? Dan is 
de klemhor de ideale oplossing. Deze is uitermate geschikt 
voor houten draaikiepramen én is leverbaar in elke 
gewenste RAL-kleur. Hierdoor valt het product niet op 
in het kozijn, maar kun je wel goed ventileren terwijl het 
de insecten tegenhoudt.

In het kozijn is een stalen strip aanwezig. De klemhor 
wordt hier altijd voor gemonteerd. Dat betekent dat de 
klemhor eigenlijk ‘buiten’ staat. Maar dankzij de bevestiging 
van de stalen klemmen, houdt de klemhor zichzelf vast 
aan het kozijn. 

Het gaas is diverse varianten beschikbaar. Daardoor zijn 
de mogelijkheden eindeloos en is er altijd een variant 
die bij jouw interieur past. 

Is het product hoger dan 1500 mm? Dan voorzien wij 
deze altijd van een tussenstijl.

Zitten er stalen klemmen en een borstel op het product?
De klemhor is altijd voorzien van 4 stalen klemmen en 
een borstel. De stalen klemmen zijn leverbaar in 4 ver-
schillende dieptes: 5, 10, 17 en 23 mm. Dit is afhankelijk 
van de diepte van het kozijn en hoe ver het product aan 
de buitenkant zit, ten opzichte van de binnenkant. 
De klemmen kunnen gedraaid worden om ze op de 
juiste positie te krijgen in het kozijn. Afhankelijk van 
het type kozijn kunnen de klemmen op andere plaatsen 
zitten. Daarnaast is de klemhor ook altijd voorzien van 
een borstel. De borstel zorgt namelijk voor de afdichting 
met het kozijn, zodat er geen insecten tussen een niet 
afgesloten stuk naar binnen glippen.

Toepasbaar op ieder kozijn
De klemhor is toepasbaar op ieder draaikiepraam, en 
komt het beste tot zijn recht op houten- en aluminium 
kozijnen. Het product wordt altijd van binnenuit gemon-
teerd, maar komt aan de buitenzijde van het kozijn te 
zitten. 

Het aluminium frame is leverbaar in 11 standaard 
RAL-kleuren. Tegen meerprijs is het mogelijk om het 
frame in een afwijkende RAL-kleur te leveren. 

De specificaties en toepassingsmogelijkheden van dit 
product zijn: 

RAL 9016 

RAL 8022

RAL 3005

RAL 9010

RAL 7016

RAL 9006

RAL 6064

RAL 9005

RAL 6009

RAL 9001

RAL 5011

Door de eenvoudige montage worden de KeJe insectenweringsproducten 
binnen vijf minuten geplaatst. Benieuwd hoe? Scan de QR-code.

MINIMALE
AFMETING
200 X 200

MAXIMALE
AFMETING
2000 X 2000

GESCHIKT VOOR

KUNSTSTOF, HOUT 
EN ALUMINIUM
(DRAAIKIEP)KOZIJN

AFWIJKENDE KLEUR 
MOGELIJK
JA

MOGELIJKHEDEN
VEER
STAAL KUNSTSTOF
JA JA

OP MAAT 
GEMAAKT
JA

GAAS

GRIJS, ZWART,
POLLEN, PETSCREEN
ALUMINIUM

     SPECIFICATIES KLEMHOR



Inzethor met kunststof flens

Heb je een kunststof draaikiepraam? En wil je de sluiting 
het liefste zo dicht mogelijk hebben? Dan hebben we 
goed nieuws! Nieuw in het assortiment is namelijk de 
KeJe Inzethor met kunststof flens. 

Dit product heeft een uiterst dunne flens van slechts 
0,4 mm. Deze sluit het kozijn perfect af zonder dat het 
kozijn moet worden afgesteld. Hierdoor kun je de handkruk 
altijd gebruiken en sluit het raam nooit strak of lastig. 

De werking van de kunststof flens is hetzelfde als die 
van de aluminium flens. Ook zitten er klemveren op het 
product. Hierdoor klemt de inzethor zichzelf vast in 
het kozijn en kan deze altijd blijven zitten.

Op maat gemaakt
De KeJe Inzethor met kunststof flens wordt altijd op maat 
gemaakt. Daardoor is deze uniek voor jouw kunststof 
draaikiepraam. In de inzethor komen in verstek gezaagde 
hoeken, compleet van aluminium.

De flens zelf is van zwart kunststof gemaakt. 

Aan de bovenzijde zijn kunststof- of stalen klemmen 
gemonteerd, waarmee het product in het kozijn wordt 
geklemd. 

Er zijn vele mogelijkheden in de keuze van het gaas. 
Denk bijvoorbeeld aan diverse kleuren zoals grijs en 
zwart, een anti-pollenvariant en een aluminium versie. 
Ook bieden we petscreen gaas, dat is een extra sterk 
horrengaas. 

Is het product hoger dan 1500 mm? Dan voorzien wij 
deze altijd van een tussenstijl.

Toepasbaar op kunststof kozijnen
De KeJe Inzethor met kunststof flens is alleen toepasbaar 
op een kunststof draaikiepraam. 

Het aluminium frame is leverbaar in 11 standaard 
RAL-kleuren. Tegen meerprijs is het mogelijk om het 
frame in een afwijkende RAL-kleur te leveren. 

De specificaties en toepassingsmogelijkheden van dit 
product zijn: 

RAL 9016 

RAL 8022

RAL 3005

RAL 9010

RAL 7016

RAL 9006

RAL 6064

RAL 9005

RAL 6009

RAL 9001

RAL 5011

Door de eenvoudige montage worden de KeJe insectenweringsproducten 
binnen vijf minuten geplaatst. Benieuwd hoe? Scan de QR-code.

MINIMALE
AFMETING
200 X 200

MAXIMALE
AFMETING
2000 X 2000

GESCHIKT VOOR

KUNSTSTOF, HOUT 
EN ALUMINIUM
(DRAAIKIEP)KOZIJN

AFWIJKENDE KLEUR 
MOGELIJK
JA

MOGELIJKHEDEN
VEER
STAAL KUNSTSTOF
JA JA

OP MAAT 
GEMAAKT
JA

GAAS

GRIJS, ZWART,
POLLEN, PETSCREEN
ALUMINIUM

     SPECIFICATIES INZETHOR MET KUNSTSTOF FLENS



Splendid hordeur

Het aluminium frame is leverbaar in 10 standaard 
RAL-kleuren. Tegen meerprijs is het mogelijk om het 
frame in een afwijkende RAL-kleur te leveren. 

De specificaties en toepassingsmogelijkheden van dit 
product zijn: 

RAL 9016 

RAL 8022

RAL 9010

RAL 7021 RAL 7016

RAL 9006 RAL 9005

RAL 6009

RAL 9001

RAL 5011

Door de eenvoudige montage worden de KeJe insectenweringsproducten 
binnen vijf minuten geplaatst. Benieuwd hoe? Scan de QR-code.

MINIMALE
AFMETING
200 X 200

MAXIMALE
AFMETING
2000 X 2000

GESCHIKT VOOR

KUNSTSTOF, HOUT 
EN ALUMINIUM
(DRAAIKIEP)KOZIJN

AFWIJKENDE KLEUR 
MOGELIJK
JA

ONDERDORPEL

JA

OP MAAT 
GEMAAKT
JA

     

De Splendid: de klassieke hordeur, maar dan van ons eigen 
merk. Dit unieke product functioneert door middel van 
touwspanning. Het grote voordeel? De Splendid is hierdoor 
compleet geruisloos!

De Splendid wordt volledig op maat gemaakt én ge-
monteerd zonder boren of schroeven. Dankzij het slanke 
en strakke design valt het product mooi weg in het 
deurkozijn. Wanneer de hordeur alleen ‘op de dag’ 
geplaatst kan worden, is dat geen enkel probleem. 
Hier hebben wij een speciaal op maat gemaakte op de 
dag set voor, welke ook in verstek wordt aangeleverd.

De bovengeleider valt nauwelijks op doordat deze maar 
3 cm hoog is. Daarnaast is het product compleet van 
aluminium gemaakt. De ondergeleider is slechts 1,5 cm 
hoog en ook verkrijgbaar in een schuine variant, waardoor 
deze ook geschikt is voor een schuine onderdorpel.

Vanuit de fabriek wordt de hordeur al afgesteld geleverd. 
Hierdoor is het mogelijk het product in slechts vijf minuten 
te monteren en kun je de Splendid direct gebruiken. 

Wil je toch liever bepaalde onderdelen schroeven? 
Dat is natuurlijk ook mogelijk.

Omdat je het beste door zwart gaas het heen kunt kijken, 
is de Splendid hordeur altijd voorzien van geplisseerd  
zwart gaas. Hierdoor valt de hordeur nauwelijks op en 
kun je zorgeloos genieten, zonder bezoek van insecten.

Is de hordeur wel stevig zonder boren en schroeven?
Zeker! Het tape dat wij gebruiken is van hoge kwaliteit 
en is uitvoerig getest. Als het kozijn van tevoren goed 
ontvet is, zit de Splendid als gegoten. 

Toepasbaar op ieder kozijn
De Splendid hordeur is toepasbaar op ieder deurkozijn, 
kunststof-, hout- en aluminium. De hordeuren kunnen 
bij openslaande deuren ook naar elkaar toe worden 
geplaatst. Let hierbij wel op dat de boven- en onderge-
leider niet uit één stuk zijn, maar in het midden tegen 
elkaar sluiten.

SPECIFICATIES PLISSE HORDEUR



Productie in Nederland

KeJe raamdecoratieproducten worden met oog voor detail 
ontworpen en ontwikkeld op onze eigen productielocatie in 
Dronten (Flevoland). Tijdens het productieproces wordt ieder 
product onderworpen aan diverse kwaliteitscontroles, doordat 
alle onderdelen op een andere plek worden gemaakt. Wij doen 
er alles aan een product af te leveren waar we trots op zijn. 

Alles met de hand

Alles met de hand
Bij KeJe kiezen we voor handwerk en er wordt behalve 
machinaal zagen en stansen, niets automatisch gepro-
duceerd. Zo worden alle plooien handmatig geteld, de 
stof met de hand gesneden en worden alle touwen er 
handmatig doorheen geregen. Zelfs het afstellen gaat 
met de hand, wat ervoor zorgt dat de kwaliteit altijd 
gewaarborgd blijft!

Collecties worden op de trends uitgezocht
Dankzij een goede en intensieve samenwerking met 
onze stoffenleverancier, zorgen wij er altijd voor dat 
de collecties up-to-date zijn en de collecties regelmatig 
wisselen. En ook al is hierdoor soms een enkele stof uit de 
collectie, u heeft altijd een ruime keuze en de mogelijkheid 
uw eigen sfeer met nieuwste trends te combineren. 

Isolatie dankzij onze raamdecoratie producten
Naast dat ze uw huis een luxe uitstraling geven, isoleren 
de KeJe raamdecoratie producten ook. In de zomer 
houdt de stof de warmte buiten en in de winter zorgt 
het ervoor dat de warmte binnenblijft. Doordat tegen-
woordig de energierekeningen stijgen, geeft de aanschaf 
van een raamdecoratie product dubbel plezier. 

Alles wordt in de Benelux ingekocht
KeJe koopt alle artikelen voor het produceren van de 
raamdecoratieproducten in de Benelux. Hierdoor kunnen 
wij een snelle productie garanderen en zorgen wij ervoor 
dat het KeJe raamdecoratieproduct zo snel mogelijk bij 
de klant thuis is. 



RAL 9005 RAL 9016 

Originele hordeur

Een klassieker: de Originele hordeur, één van de bekendste 
hordeuren wereldwijd. Het grote verschil tussen de 
Splendid hordeur en de originele hordeur? De originele 
hordeur wordt in verschillende staffelmaten geleverd 
en wordt dus niet compleet op maat gemaakt. 

De hordeur is van aluminium, waarbij alleen de onder-
geleider en de ketting waarover de hordeur beweegt, 
van kunststof gemaakt zijn. 

Ook bij deze mooie hordeur is zorgeloos genieten ge-
garandeerd. Heb je twee openslaande tuindeuren? Dan is 
het voordeel van deze Originele hordeur dat zowel de 
boven- als ondergeleider uit één stuk bestaan. 

Wanneer de hordeur alleen ‘op de dag’ geplaatst kan 
worden, is dat geen enkel probleem. Hier hebben wij 
een speciaal op maat gemaakte ‘op de dag’-set voor, 
welke ook in verstek wordt aangeleverd.

Omdat je het beste door zwart gaas het heen kunt kijken, 
is de Originele hordeur altijd voorzien van zwart gaas. 
Hierdoor valt de hordeur nauwelijks op en kun je zorgeloos 
genieten, zonder bezoek van insecten.

Robuust en strak design
De complete hordeur is van aluminium, dit zorgt voor 
een stevig en robuust geheel. Hierdoor zal de hordeur 
niet snel kapot gaan, zelfs niet als er onverhoopt iemand 
doorheen loopt. Door het mooie en strakke design valt 
de hordeur nauwelijks op in het kozijn. Al deze pluspunten 
samen maken de Originele hordeur tot een uiterst 
effectief product.

Zorgeloos genieten
Dankzij de eenvoudige bediening, het strakke design 
en het robuuste karakter, kun je pas echt genieten van 
een mooie zomeravond, zónder ongedierte in huis. 

Het aluminium frame is leverbaar in 5 standaard 
RAL-kleuren. Tegen meerprijs is het mogelijk om het 
frame in een afwijkende RAL-kleur te leveren. 

De specificaties en toepassingsmogelijkheden van dit 
product zijn: 

RAL 9010 RAL 7016RAL 9001

MINIMALE
AFMETING
400 X 400

MAXIMALE
AFMETING
1900 X 2750

GESCHIKT VOOR

KUNSTSTOF, HOUT 
EN ALUMINIUM
DEURKOZIJNEN

AFWIJKENDE KLEUR 
MOGELIJK
JA

ONDERDORPEL

RECHT OF SCHUIN

OP MAAT 
GEMAAKT
NEE

SPECIFICATIES ORIGINELE HORDEUR     



Insecten weren op een 
natuurlijke manier
Wat is er vervelender dan een zoemende mug die je ’s 
nachts uit je slaap houdt? Dat er, terwijl je de sterren van 
de hemel kookt, allemaal vliegen rond je hoofd zoeven? 
Of dat je op vakantie bent, lekker buiten op het terras eet. 
En terwijl je net je eerste hap wilt nemen, er direct drie 
wespen op je bord zitten?

Ook al zijn ze soms vervelend, natuurlijk zijn al deze 
beestjes wel belangrijk voor ons ecosysteem. Wespen 
bijvoorbeeld vervullen ook belangrijke taken de mens. 
Zo beperken ze de verspreiding van insecten en rupsen.

Hoe weer je alle insecten op een natuurlijke manier? 
Dat doe je bijvoorbeeld met:

Wierook
Perfect om muggen en wespen op afstand te houden. 
De sterke geur zorgt ervoor dat ze niet in de buurt komen. 
En van rook raken ze in de war. Kies voor een goede 
kwaliteit. Vaak bevat commerciële wierook schadelijke 
synthetische stoffen.

Essentiële olie
Essentiële oliën zijn aromatisch geconcentreerde planten-
extracten. Tegen muggen gebruik je bijvoorbeeld peper-
munt, lavendel en geranium. Tegen wespen kruidnagel, 
geranium en citroengras. En vliegen houden niet van ceder-
olie, lavendel en eucalyptus. En voor teken combineer 
je bijvoorbeeld tea tree met eucalyptus. 

Let ook hierbij op dat je voor een natuurlijke variant 
kiest zonder onnodige toevoegingen. Dat betekent dat 
ze niet zijn gemend, aangelengd of verdund. 

Waterzak
Dit lijkt misschien een goocheltruc, maar het blijkt echt 
te werken tegen vliegen en wespen. Je vult een stevig 
en doorzichtig boterhamzakje met water. Maak deze met 
een touwtje vast en hangt het zakje op ooghoogte op in 
de buurt van je eettafel, je raam. Of aan de rand van je 
veranda of terrasoverkapping. Insecten kunnen de water-
zakjes niet goed passeren omdat de manier waarop het 
licht gereflecteerd wordt door deze zakjes, optisch iets 
schijnt te doen met het blikveld van de insecten.

Werken alle bovenstaande tips niet goed genoeg? 
Natuurlijk kun je altijd kiezen voor een KeJe insecten-
wering. Dan weet je zeker dat je de vervelende beestjes 
buiten de deur houdt!



Terug van weggeweest: de KeJe Schuifhordeur. Heb je 
weinig ruimte voor een hordeur, omdat er bijvoorbeeld 
een rolluik strak achterlangs loopt? Dan is de KeJe 
Schuifhordeur dé oplossing. 

Met een diepte van slechts 11 mm aan schuifhordeur-
profiel plus de geleiding van 9 mm, is de hordeur in totaal 
maar 20 mm diep. Hierdoor wordt de KeJe Schuifhordeur 
eenvoudig geplaatst én geniet je met de deuren open!

De schuifhordeur loopt op een onder- en bovenrail. 
Deze worden op het kozijn gemonteerd. De schuifhordeur 
wordt hiertussen geplaatst en kan zijdelings worden 
weggeschoven. De hordeur is leverbaar in 4 RAL-kleuren. 
De schuifhordeur wordt uiteraard tegen een geringe 
meerprijs ook in een afwijkende kleur geleverd. 

In verstek gezaagd
De hordeur is compleet van aluminium, waarbij de hoeken 
in verstek zijn gezaagd. Dit zorgt voor een strak en 
mooi design. Ook valt de deur daardoor nauwelijks op 
in het kozijn. 

Is de schuifhordeur, ondanks zijn grootte, makkelijk 
te bedienen?
Ja! De schuifhordeur is voorzien van een geïntegreerde 
trekbalk. Dat is een van de mooie eigenschappen van 
dit product. Het unieke aan de schuifhordeur is dat 
deze eenvoudig zowel buiten als binnen kan worden 
gemonteerd en bediend. Je kunt er dus altijd bij!

Zorgeloos genieten
Geen insecten meer binnen! Dankzij het vlakke fijnmazige 
gaas en de strakke afwerking langs het kozijn. Het gaas 
is verkrijgbaar in verschillende varianten. Denk bijvoor-
beeld aan diverse kleuren zoals grijs en zwart, een anti-
pollen variant en een aluminium versie. Ook bieden we 
petscreen gaas, dat is een extra sterk horrengaas. 

Eenvoudige montage
Doordat de schuifhordeur enkel bestaat uit twee geleiders 
(een boven, een onder) en de hordeur zelf, is dit product 
binnen vijf minuten gemonteerd. 

Schuifhordeur

RAL 9016 

Het aluminium frame is leverbaar in 4 standaard 
RAL-kleuren. Tegen meerprijs is het mogelijk om het 
frame in een afwijkende RAL-kleur te leveren. 

De specificaties en toepassingsmogelijkheden van dit 
product zijn: 

RAL 9010 RAL 7016RAL 9001

MINIMALE
AFMETING
200 X 200

MAXIMALE
AFMETING
1400 X 2600

GESCHIKT VOOR

DEURKOZIJNEN
MET BEPERKTE
MONTAGERUIMTE

AFWIJKENDE KLEUR 
MOGELIJK
JA

TYPE
FRAME
SCHUIVEND

OP MAAT 
GEMAAKT
JA

GAAS

GRIJS, ZWART,
POLLEN, PETSCREEN
ALUMINIUM

SPECIFICATIES SCHUIFHORDEUR     



De KeJe Draaihordeur is een bestaand product in een 
nieuw jasje. De robuuste vaste hordeur maakt plaats voor 
een stevige en toch elegante versie. De nieuwe variant 
is uiterst slank en daardoor geschikt voor plekken met 
veel óf met beperkte ruimte. 

Doordat de hordeur in een slanke ‘op de dag’-set wordt 
geleverd, kan dit subtiel met schroeven om het kozijn 
heen worden gemonteerd. De binnenzijde van de draai-
hordeur is voorzien van een magneet, dat zich vastkleeft 
aan de magneet die aan de binnenzijde van de ‘op de 
dag’-set zit. 

In verstek gezaagd
De hordeur is, net als de ‘op de dag’-set, compleet van 
aluminium waarbij de hoeken in verstek gezaagd zijn. 
Dit zorgt voor een strak en mooi design. De deur valt 
hierdoor nagenoeg niet op in het deurkozijn.

Is de draaihordeur, ondanks zijn grootte, makkelijk te 
bedienen?
Ja! De draaihordeur is voorzien van een geïntegreerde 

trekbalk. Dat is één van de mooie eigenschappen van 
dit product. Hierdoor kan de draaihordeur eenvoudig 
zowel buiten, als binnen worden bediend. 

Zorgeloos genieten
Geen insect meer binnen! Dankzij het vlakke fijnmazige 
gaas en de strakke afwerking langs het kozijn. Het gaas 
is verkrijgbaar in verschillende varianten. Denk bijvoor-
beeld aan diverse kleuren zoals grijs en zwart, een anti-
pollenvariant en een aluminium versie. Ook bieden we 
petscreen gaas, dat is een extra sterk horrengaas. 

Links of rechts scharnierend
De draaihordeur is voorzien van scharnieren, die links 
of rechts gemonteerd kunnen worden. Afhankelijk van 
de zijde waar hij moet scharnieren, kan het product zo 
naar links of rechts worden geopend. De scharnieren 
worden verwerkt in de ‘op de dag’-set, waardoor ook 
hier weer een nagenoeg vlak geheel ontstaat. Zo bepaal 
je zelf hoe de deur geopend moet worden.

     

RAL 9016 

Het aluminium frame is leverbaar in 4 standaard 
RAL-kleuren. Tegen meerprijs is het mogelijk om het 
frame in een afwijkende RAL-kleur te leveren. 

De specificaties en toepassingsmogelijkheden van dit 
product zijn: 

RAL 9010 RAL 7016RAL 9001

MINIMALE
AFMETING
200 X 200

MAXIMALE
AFMETING
1400 X 2600

GESCHIKT VOOR

HOUTEN EN 
ALUMINIUM 
KOZIJNEN

AFWIJKENDE KLEUR 
MOGELIJK
JA

TYPE
FRAME
DRAAIEND

OP MAAT 
GEMAAKT
JA

GAAS

GRIJS, ZWART,
POLLEN, PETSCREEN
ALUMINIUM

SPECIFICATIES KLAPHORDEUR

Draaihordeur



MINIMALE
AFMETING
400 X 400

MAXIMALE
AFMETING
1900 X 2000

GESCHIKT VOOR

HOUTEN, NAAR
BUITEN DRAAIENDE
(DAK-)RAMEN

AFWIJKENDE KLEUR 
MOGELIJK
JA

TYPE
FRAME
STANDAARD

OP MAAT 
GEMAAKT
JA

SPECIFICATIES VASTE RAAMHOR PLISSÉ     

Gaat je raam naar buiten toe open met een vast raam 
ernaast? Of heb je een dakraam? Dan is de KeJe Vaste 
raamhor plissé geschikt: een speciaal voor dit type kozijn 
ontwikkeld insectenweringsproduct. De vaste raamhor 
plissé wordt door middel van schroeven gemonteerd 
op het kozijn of de houten afwerking van het dakraam. 

Wil je overdag heerlijk ventileren zonder bezoek van 
insecten? Dan kan het gaas worden toegepast. De vaste 
raamhor plissé is namelijk voorzien van twee trekbalken, 
waardoor het product in elke gewenste stand kan worden 
gepositioneerd. 

Geplisseerd zwart gaas
Het geplisseerde gaas voor de vaste raamhor plissé 
wordt speciaal uitgekozen en ontwikkeld samen met 
onze leverancier. Dit geplisseerde zwarte gaas is uitermate 
geschikt voor buiten. 

Compleet verduisteren met de Supplente
De verschillende stoffen uit de stoffencollectie van onze 
Raamdecoratieproducten geven ook de mogelijkheid 
om geheel te verduisteren. Dit betekent dat de stof geen 
licht zal doorlaten. De stof loopt door een U-profiel 
heen, waardoor er ook geen licht via de zijkanten naar 
binnen kan komen. Dit product is daardoor uitermate 
geschikt voor slaap- en logeerkamers. 

De vaste raamhor plissé kan in combinatie met een 
gaasdoek eenvoudig omgezet worden naar een raam-
decoratieproduct.

Alleen met stof ook mogelijk?
Dit product is ook met alleen stof verkrijgbaar. 
Vraag dan naar de KeJe Vaste raamplissé. 

Vaste raamhor plissé

RAL 9016 

Het aluminium frame is leverbaar in 4 standaard 
RAL-kleuren. Tegen meerprijs is het mogelijk om het 
frame in een afwijkende RAL-kleur te leveren. 

De specificaties en toepassingsmogelijkheden van dit 
product zijn: 

RAL 9010 RAL 7016RAL 9001

Door de eenvoudige montage 
worden de KeJe insectenwerings-
producten binnen vijf minuten 
geplaatst. Benieuwd hoe? 
Scan de QR-code.



KEJE HORREN EN RAAMDECORATIE
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Plaats hier uw firmastempel


