
KEJE INSPIRATIEBROCHURE



KeJe insectenwering en raamdecoratieproducten worden op 
maat gemaakt en met oog voor detail ontworpen en ontwikkeld 
op onze eigen productielocatie in Nederland. 

KeJe combineert functionaliteit en kwaliteit met een 
moderne uitstraling en onze uitgebreide stoffencollecties 
zijn geïnspireerd op de laatste trends. Door de eindeloze 
combinatiemogelijkheden creëer je altijd je eigen sfeer 
in huis. 

Alle KeJe raamdecoratie producten worden zonder boren 
en/of schroeven gemonteerd op het kozijn, dankzij een 
aluminium frame dat is voorzien van magneet- en staalband. 

Maak kennis met 
      onze sfeermakers

Het staalband wordt op het kozijn bevestigd en de achter-
zijde van het frame is voorzien van magneetband. 
Het stijlvolle, subtiele design van het frame in de kleur 
van het kozijn zorgt ervoor dat na plaatsing van het 
raamproduct een nagenoeg vlak geheel ontstaat en 
nauwelijks zal opvallen op het kozijn.

Dankzij onze productie in Nederland garanderen wij 
een snelle levering. 



Splendid Pliss

De Splendid Pliss van KeJe is een uniek plisségordijn 
waarmee je je eigen sfeer in huis creëert. Dit raamdeco-
ratieproduct wordt in een aluminium frame gemonteerd 
en is dankzij twee trekbalken zowel top-down als bottom
-up te bedienen. 

Waarom uniek?
De Splendid Pliss is voorzien van een exclusief door 
KeJe ontwikkeld vergrendelsysteem. Door dit unieke 
vergrendelsysteem kan de Splendid Pliss tot maar liefst 
een breedte van 2000 mm. Daarnaast zijn de touwtjes 
niet zichtbaar voor het raam, wanneer de Splendid Pliss 
naar boven of naar beneden geplaatst is. De touwtjes 
lopen aan de zijkanten van het frame, het uitzicht wordt 
niet belemmerd. 

Het frame is leverbaar in 5 standaard RAL-kleuren. 
Tegen meerprijs is het mogelijk om het frame in een 

RAL 9016 RAL 9010 RAL 9001 RAL 7016 RAL 9005

Kan dit product in iedere ruimte?
Zeker! De Splendid Pliss is geschikt voor iedere ruimte 
in huis, van de slaapkamer tot de badkamer, van de keuken 
tot de woonkamer. Dankzij de uitgebreide stoffencollectie 
is er ruime keuze uit een groot assortiment doorschijnende 
en tot voor 99% verduisterende stoffen. 

Geschikt voor ieder kozijn?
De Splendid Pliss wordt zonder boren of schroeven 
gemonteerd op de glaslatten van alle types kozijnen: 
kunststof, hout én aluminium. Door het gebruik van 
staalband ontstaat er een magnetische werking en kan 
het plisségordijn zelfs blijven zitten wanneer het raam 
in kiepstand staat. Het grote voordeel: de vensterbank 
blijft altijd vrij. 

Door eenvoudige montage zijn de KeJe raamdecoratie 
producten binnen vijf minuten geplaatst. Benieuwd hoe? 
Scan de QR-code en bekijk de montagevideo.

afwijkende RAL-kleur te leveren. De specificaties en 
toepassingsmogelijkheden voor het kozijn: 

De stoffen zijn op te delen in 4 types: decoratief, niet 
doorschijnend, geheel verduisterend en een DUO-stof. 
Alle decoratieve en niet-doorschijnende stoffen hebben 

een plooibreedte van 20 mm, waarbij de geheel verduis-
terende en DUO-stof een plooibreedte van 25 mm heeft. 

MINIMALE
AFMETING
200 X 200

MAXIMALE
AFMETING
2000 X 2000

DECORATIEF
JA
NEE
JA
JA
NEE
NEE

BADKAMER
SLAAPKAMER
KEUKEN
WOONKAMER
LOGEERKAMER
WERKKAMER

GESCHIKT VOOR

KUNSTSTOF, HOUT EN ALU
(DRAAIKIEP)KOZIJN

NIET DOORSCHIJNEND
JA
NEE
JA
JA
NEE
JA

AFWIJKENDE KLEUR 
MOGELIJK
JA

GEHEEL VERDUISTEREND
NEE
JA
NEE
NEE
JA
NEE

TYPE FRAME

DUO-STOF
JA
NEE
JA
JA
NEE
JA

OP MAAT 
GEMAAKT
JA

STANDAARD
JA

TRIPLE
JA

     SPLENDID PLISS SPECIFICATIES FRAME

SPLENDID PLISS SPECIFICATIES STOFFEN



Lamella 30 en 40

Nieuw in Nederland: de shutter in een frame. De KeJe 
Lamella is een shutter jaloezie in een frame, waarbij de 
lamellen open en dicht kunnen kantelen. Door de twee 
diepte varianten van 30 en 40 mm, past de Lamella in 
ieder interieur. De lamellen zijn volledig van aluminium, 
waardoor ze helemaal in het frame integreren en er een 
nagenoeg vlak geheel ontstaat. En doordat de Lamella in 
elke stand gepositioneerd wordt, speel je perfect met de 
mooie ochtendzon of het avondlicht dat naar binnen komt. 

Kan dit product in elke ruimte?
Dit product is met name geschikt voor badkamers, 
keukens en woonkamers met smalle, hoge ramen van 
maximaal 1200 mm breed. In de hoogte kan dit product 
tot 2000 mm, dan wordt er boven de 1200 mm hoog 
een tussenstijl bevestigd. Het voordeel van dit systeem 
is dat allebei de vakken dan afzonderlijk van elkaar 
worden bediend. Zo zet je bijvoorbeeld het bovenste 
gedeelte open en laat je het onderste gedeelte gesloten, 
waardoor je nog meer mogelijkheden hebt om te spelen 
met het licht dat naar binnen komt. 

Het frame is leverbaar in 5 standaard RAL-kleuren. 
Tegen meerprijs is het mogelijk om het frame in een af-
wijkende RAL-kleur te leveren. Onderstaand de speci-
ficaties en toepassingsmogelijkheden voor het kozijn.

RAL 9016 

RAL 1019 RAL 5013 RAL 7001 RAL 7011 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7030 RAL 7039

RAL 9001 RAL 9005 RAL 9010 RAL 9016 RAL 7039
(STRUCTUUR)

RAL 9005
(STRUCTUUR)

RAL 9010 RAL 9001 RAL 7016 RAL 9005

Geschikt voor ieder kozijn?
De Lamella wordt zonder boren of schroeven gemonteerd 
op de glaslatten van alle types kozijnen: kunststof, hout 
én aluminium. Door het gebruik van staalband ontstaat 
er een magnetische werking en kan de Lamella zelfs blijven 
zitten wanneer het raam in kiepstand staat. Het grote 
voordeel: de vensterbank blijft altijd vrij. 

Doordat de lamellen van aluminium zijn, worden de 
lamellen geleverd in 14 standaard RAL-kleuren. Voor een 
lamel is een afwijkende kleur helaas niet mogelijk.

PRODUCTNAAM

LAMELLA
30 MM

LAMELLA
40 MM

TRANSPARANTIE

SEMI 
TRANSPARANT

SEMI
TRANSPARANT

MATERIAAL

ALUMINIUM

ALUMINIUM

AFWIJKENDE KLEUR TYPE FRAMEGESCHIKT VOOR

KUNSTSTOF-,
HOUT- EN 
ALUMINIUM-
(DRAAIKIEP)
KOZIJN

STANDAARD

JA

JA

FRAME

JA

JA

TRIPLE

JA

JA

LAMEL

NEE

NEE

     LAMELLA SPECIFICATIES FRAME



Day ‘n Night

De KeJe Day ‘n Night heeft de uitstraling van de Splendid 
Pliss, maar dan met nog meer privacy. Voorzien van een 
tweetal stoffen en gemonteerd in een aluminium frame. 

Zo kies je tijdens de nacht bijvoorbeeld voor een compleet 
verduisterende stof en overdag voor een decoratieve 
variant. Zo geniet je optimaal van zowel privacy als van 
het daglicht. 

Door middel van drie trekbalken en een uniek vergrendel-
systeem, positioneer je de Day ’n Night in elke gewenste 
stand: zowel top-down als bottom-up. 

Let op: als er voor een decoratieve stof is gekozen en 
de verduisterende stof is volledig zichtbaar, kan er in 
de ochtend een kleine lichtstraal naar binnen schijnen 
aangezien de decoratieve stof niet verduisterend is. 

Montage
De Day ‘n Night wordt zonder boren of schroeven gemon-
teerd op de glaslatten van het kozijn. Door het gebruik 
van staalband ontstaat er een magnetische werking en 
kan de Day ‘n Night zelfs blijven zitten wanneer het raam 
in kiepstand staat. Het grote voordeel: de vensterbank 
blijft altijd vrij. Wil je het raam schoonmaken? Dan is de 
Day ’n Night gemakkelijk te verwijderen en terug te 
plaatsen. 

Kan dit product in elke ruimte?
Dankzij een uitgebreide stofcollectie is de Day ‘n Night 
toepasbaar in elke ruimte, met voor 99% verduisterende 
stoffen voor in de slaap- en badkamer, tot decoratieve 
stoffen voor in de woonkamer en keuken. De mogelijk-
heden om te combineren zijn eindeloos!

Het frame is leverbaar in 5 standaard RAL-kleuren. 
Tegen meerprijs is het mogelijk om het frame in een 

RAL 9016 RAL 9010 RAL 9001 RAL 7016 RAL 9005

afwijkende RAL-kleur te leveren. De specificaties en 
toepassingsmogelijkheden voor het kozijn: 

MINIMALE
AFMETING
200 X 200

MAXIMALE
AFMETING
1400 X 2000

DECORATIEF
JA
NEE
JA
JA
JA
JA

BADKAMER
SLAAPKAMER
KEUKEN
WOONKAMER
LOGEERKAMER
WERKKAMER

GESCHIKT VOOR

KUNSTSTOF, HOUT EN ALU
(DRAAIKIEP)KOZIJN

NIET DOORSCHIJNEND
JA
NEE
JA
JA
JA
JA

AFWIJKENDE KLEUR 
MOGELIJK
JA

GEHEEL VERDUISTEREND
NEE
JA
NEE
JA
JA
JA

TYPE FRAME

DUO-STOF
JA
JA
JA
JA
JA
JA

OP MAAT 
GEMAAKT
JA

STANDAARD
JA

TRIPLE
JA

     

De stoffen zijn op te delen in vier types, te weten: 
decoratief, niet doorschijnend, geheel verduisterend 
en een DUO-stof.

Alle decoratieve en niet doorschijnende stoffen hebben 
een plooibreedte van 20 mm, waarbij de geheel verduis-
terende en DUO-stof een plooibreedte van 25 mm heeft. 

Benieuwd in welke ruimtes deze vaak toegepast worden 
en hoe dit mooi te combineren valt voor de Day ’n Night? 
Hierbij een aantal suggesties.

Let op: dit kan afwijken ten opzichte van de Splendid 
Pliss en de combinatie mogelijkheden zijn suggesties. 

Door de eenvoudige montage zijn de KeJe raamdecoratie-
producten binnen vijf minuten geplaatst. Benieuwd hoe? 
Scan de QR-code en bekijk de montagevideo.

DAY ‘N NIGHT SPECIFICATIES FRAME

DAY ‘N NIGHT SPECIFICATIES STOFFEN



Rolgordijn

Een klassiek product in een nieuw jasje: het Rolgordijn. 
Doordat deze in een aluminium frame worden gemonteerd 
kan het rolgordijn zonder boren of schroeven worden 
bevestigd op het kozijn. 

De ketting is voorzien van het Child Safety System 
(CHS) waarbij de ketting breekt wanneer er gewicht 
aan hangt. Hierdoor is dit product uitermate geschikt 
voor speel- en werkkamers.

De stof is opgerold in de cassette, waardoor het ook 
mogelijk is om alle stof weg te krijgen voor het raam. 
Hierdoor bepaal je zelf hoeveel licht je naar binnen laat. 
Als het Rolgordijn naar beneden is, is de privacy optimaal 
omdat er niet of nauwelijks door de stof heen kan worden 
gekeken. 

Welke stoffen zijn er mogelijk?
Er is keuze tussen verduisterende en doorschijnende 

Het frame is leverbaar in vier standaard RAL-kleuren, 
maar uiteraard is het ook mogelijk om het frame tegen 

RAL 9016 RAL 9010 RAL 9001 RAL 7016

stoffen en bij beiden opties heeft zowel de binnen- als 
de buitenkant exact dezelfde kleur. 

Houd er bij de keuze voor een verduisterende stof wel 
rekening mee dat de stof verduistert maar het product 
zelf niet.  De stof zit niet volledig opgesloten in het frame, 
waardoor het mogelijk is dat er licht via de zijkanten van 
het frame naar binnen komt.

Geschikt voor ieder kozijn?
Het Rolgordijn wordt zonder boren of schroeven gemon-
teerd op de glaslatten van alle types kozijnen: kunststof, 
hout én aluminium. Door het gebruik van staalband 
ontstaat er een magnetische werking en kan het Rolgordijn 
zelfs blijven zitten wanneer het raam in kiepstand staat. 
Het grote voordeel: de vensterbank blijft altijd vrij.

De maximale breedte voor het Rolgordijn is 1400 mm. 

meerprijs in een afwijkende kleur te leveren. 
Onderstaand de specificaties voor dit product. 

MINIMALE
AFMETING
200 X 200

MAXIMALE
AFMETING
1400 X 1400

DECORATIEF
JA
NEE
JA
JA
JA
JA

BADKAMER
SLAAPKAMER
KEUKEN
WOONKAMER
LOGEERKAMER
WERKKAMER

GESCHIKT VOOR

KUNSTSTOF, HOUT EN ALU
(DRAAIKIEP)KOZIJN

VERDUISTEREND
NEE
JA
JA
JA
JA
JA

AFWIJKENDE KLEUR 
MOGELIJK
JA

TYPE FRAME OP MAAT 
GEMAAKT
JA

STANDAARD
JA

     

Er zijn elf decoratieve en tien verduisterende stoffen 
verkrijgbaar, gebaseerd op de laatste trends. 

Benieuwd in welke ruimtes dit toegepast kan worden? 
Hierbij een aantal suggesties. 

Door de eenvoudige montage zijn de KeJe raamdecoratie- 
producten binnen vijf minuten geplaatst. 

Benieuwd hoe? 
Scan de QR-code en bekijk de montagevideo. 

ROLGORDIJN SPECIFICATIES FRAME

ROLGORDIJN SPECIFICATIES STOFFEN



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. 



Latende

De klassieke vrij hangende jaloezie, maar dan in een frame. 
De KeJe Latende combineert deze twee eigenschappen 
tot een schitterend product. Doordat de Latende op 
touwspanning werkt, zijn er geen optrekkabels nodig om 
de jaloezie omhoog of omlaag te bedienen. In het product 
zit een geïntegreerde trekbalk met een handgreep, waar-
door de jaloezie op elke stand gepositioneerd kan worden. 

De jaloezieën zijn de 25 mm variant, die door middel 
van een kantelstok zowel open als dicht zijn te maken. 
Hierdoor bepaal je zelf hoeveel licht er naar binnen komt. 

Doordat zowel het frame als de jaloezieën van aluminium 
zijn, is dit product uitermate geschikt voor vochtige 
ruimtes zoals een keuken of badkamer. 

Waarom aluminium lamellen in plaats van hout?
Al onze producten zijn voorzien van aluminium, waarbij 
het in de lijn der verwachting ligt dat de lamellen van de 
Latende ook uit aluminium vervaardigd zijn. Het grote 

Het frame is leverbaar in vijf standaard RAL-kleuren, 
uiteraard is het ook mogelijk om het frame tegen meerprijs 
in een afwijkende kleur te leveren. 

RAL 9016 RAL 9010 RAL 9001 RAL 7016

voordeel is ook dat aluminium vochtbestendig is en ge-
schikt voor vochtige ruimtes, zoals badkamers en keukens. 
Daarnaast is aluminium eenvoudig te reinigen, in tegen-
stelling tot bijvoorbeeld houten jaloezieën.

Je eigen sfeer creëren
Doordat de Latende op touwspanning werkt en wordt 
bediend door middel van een trekbalk, zijn de traditionele
trekkoorden overbodig. De trekbalk is eenvoudig met 
de hand te bedienen, de Latende blijft op elke gewenste 
stand staan. Doordat de lamellen twee kanten op kunnen, 
wordt de dynamiek qua sfeer makkelijk aangepast.
Daarnaast houden de lamellen het zonlicht tegen, wat de 
Latende ideaal maakt voor bijvoorbeeld de werkkamer.

Let op: de trekbalk van de Latende is standaard in de 
kleuren crème, wit, antraciet of zwart. Andere kleuren 
zijn helaas niet mogelijk. 

MINIMALE
AFMETING
200 X 200

MAXIMALE
AFMETING
1600 X 2000

JA
NEE
JA
JA
NEE
JA

BADKAMER
SLAAPKAMER
KEUKEN
WOONKAMER
LOGEERKAMER
WERKKAMER

GESCHIKT VOOR

KUNSTSTOF, HOUT EN ALU
(DRAAIKIEP)KOZIJN

AFWIJKENDE KLEUR 
MOGELIJK
JA

TYPE FRAME OP MAAT 
GEMAAKT
JA

STANDAARD
JA

TRIPLE
JA

     

De aluminium jaloezieën zijn altijd in 25 mm en in 14 
verschillende kleuren leverbaar. 

Benieuwd in welke ruimte de Latende het beste past? In het 
overzicht kunt u zien waar de Latende vaak wordt toe-
gepast. Uiteraard zijn dit suggesties.

Door de eenvoudige montage zijn de KeJe raamdecoratie- 
producten binnen vijf minuten geplaatst. 

Benieuwd hoe?
Scan de QR-code en bekijk de montagevideo. 

RAL 9005

LATENDE SPECIFICATIES FRAME

LATENDE SPECIFICATIES LAMELLEN



Werken & wonen 

Of je nu gedisciplineerd doorwerkt of continue bent 
afgeleid door de was of aanwezige (lees: door zoom 
meetings wandelende) kinderen, het is tegenwoordig 
voor veel mensen de normaalste zaak van de wereld: 
thuiswerken. Hoe zorg je ervoor dat je kunt doen wat 
je te doen hebt?

In plaats van urenlang in de file hoef je nog maar één 
trap op om in je kantoor te komen. Of misschien heb je 
je tuinhuis omgebouwd tot luxe werkplek of creatieve 
studio. Waar je bureau ook staat, het creëren van een 
fijne werkplek helpt je om lekker te werken. 

Als jij (nog) geen ideale plek hebt waar je je creativiteit 
kunt laten stromen, wat doe je dan? 

Inrichting
Het begint met de inrichting: creëer een sfeer waar je je fijn 
bij voelt. Dat kun je doen met accessoires die je al in huis 
hebt, kijk eens bij een tweedehandswinkel of shop online.

En niets is storender dan een beeldscherm dat wordt 
verblind door de zon. De juiste raambekleding helpt je om 
de lichtinval te reguleren. Van de unieke Splendid Pliss 
of de Lamella: KeJe heeft het in huis.

Denk ook aan comfort: kies bijvoorbeeld voor een goede 
bureaustoel en een bureau op de juiste hoogte. Dat klinkt 
misschien een beetje saai, maar kan een hoop fysieke 
ongemakken besparen. 

Lekker!
Hou je van koffie? Kies dan voor een echt goed koffiezet-
apparaat. Het praatje met je collega’s bij de automaat 
moet je nu missen en die tijd kun je nu gebruiken om 
een heerlijke verse kop koffie te zetten. 

Geluid uit
Zijn de buren plotseling begonnen met een verbouwing 
of is het ‘jouw beurt’ om even ongestoord te werken: 
een koptelefoon dat het omgevingsgeluid dimt is je 
beste vriend. 

Frisse neus
Probeer er als je thuis bent gewoon het beste van te 
maken, kijk zoveel mogelijk naar de voordelen. Zo gooi 
je er af een toe een wasje in, ruim je de vaatwasser uit 
en ben je even inspiratieloos: haal even een frisse neus 
buiten. Een korte wandeling kan er al voor zorgen dat je 
vol goede ideeën weer verder gaat.

Verlichting tijdens de donkere dagen
Dankzij de KeJe raamdecoratieproducten speel je op 
een natuurlijke manier met lichtinval. Voor veel mensen 
een van de belangrijkste factoren in huis. Maar wist je 
dat je ook met behulp van accessoires het spel van licht 
en schaduw positief beïnvloedt?

Als je in huis voor een donkere muur kiest, geven aardse 
kleuren en grove texturen een bijzonder effect. Ook 
verlicht je een donkere wand met zachte tinten op de 
vloer. Bij een lichte muur, zoals grijs, zorgen bruine en 
grijze accessoires en meubels voor een natuurlijk effect 
en een mooie schaduw. 



Supplente

Als je geen draaikiepraam hebt, maar een dakraam of een 
raam dat naar buiten toe open gaat, met een vast raam 
ernaast: dan is de Supplente uitermate geschikt. 
De Supplente is een combinatieproduct van insecten-
wering en raamdecoratie, speciaal ontwikkeld voor dit 
type kozijnen.

De Supplente wordt door middel van schroeven ge-
monteerd op het kozijn of de houten afwerking van het 
dakraam. Overdag heerlijk ventileren zonder insecten 
binnen? Kies dan voor het gaas. Wordt het ’s nachts al 
wat fris, maar wil je wel in het donker kunnen slapen? 
Dan gebruik je de stof. 

De Supplente is voorzien van drie trekbalken: twee 
trekbalken zitten vast aan de stof/gaas en één middenbalk 
bedient de twee stoffen met één eenvoudige bediening.

Het frame is leverbaar in vier standaard RAL-kleuren, 
uiteraard is het ook mogelijk om het frame tegen meerprijs 

RAL 9016 RAL 9010 RAL 9001 RAL 7016

De Supplente met gaas in plaats van twee stoffen?
Uiteraard is het mogelijk twee stoffen toe te passen, 
echter valt dan de juiste toepassing weg. Vaak is het 
probleem met dit type kozijn dat er voor het vaste 
raam (dat niet open kan) wel een raamdecoratie wordt 
geplaatst, maar voor het raam dat opengaat maar één 
van beide: gaas óf stof. Doordat de Supplente uit gaas 
én stof bestaat, wordt het product op twee manieren zo 
efficiënt mogelijk gebruikt. Voor het vaste raam (naast 
het openslaande raam) is de keuze zonder gaas een 
juiste optie. Dan heet het product Vaste raamplissé. 
Naar keuze voorzien van één of twee stoffen.

Eindeloos combineren
Alle stoffen voor de raamdecoratie zijn speciaal ontwikkeld 
met onze stoffenleverancier en gebaseerd op de laatste 
trends. Er is keuze uit ruim 100 verschillende stoffen en 
er is er altijd één die bij de sfeer in huis past. 

De Supplente verduistert compleet
In de stoffencollectie vind je een geheel verduisterende 
optie. Dit betekent dat de stof geen licht doorlaat, zelfs 
niet via de zijkanten. Dit komt doordat de stof door een 
u-profiel heenloopt en dit maakt de Supplente uitermate 
geschikt voor slaapkamers.

Zonder gaas ook mogelijk?
Dit product is ook zonder gaas, dus alleen met stof mo-
gelijk. Dan heet het product Vaste raamplissé. 

in een afwijkende kleur te leveren. 
Onderstaand de specificaties voor dit product. 

MINIMALE
AFMETING
200 X 200

MAXIMALE
AFMETING
1400 X 2000

DECORATIEF
JA
NEE
JA
JA
JA
JA

BADKAMER
SLAAPKAMER
KEUKEN
WOONKAMER
LOGEERKAMER
WERKKAMER

GESCHIKT VOOR

HOUTEN, NAAR BUITEN
DRAAIENDE RAMEN, DAKRAMEN

NIET DOORSCHIJNEND
JA
NEE
JA
JA
JA
JA

AFWIJKENDE KLEUR
MOGELIJK
JA

GEHEEL VERDUISTEREND
NEE
JA
NEE
JA
JA
JA

TYPE FRAME

DUO-STOF
JA
JA
JA
JA
JA
JA

OP MAAT 
GEMAAKT
JA

STANDAARD
JA

     

De stoffen zijn op te delen in vier types, te weten: 
decoratief, niet doorschijnend, geheel verduisterend en 
een DUO-stof. Alle decoratieve en niet doorschijnende 
stoffen hebben een plooibreedte van 20 mm, waarbij de 
geheel verduisterende en DUO-stof een plooibreedte 
van 25 mm heeft. 

Benieuwd in welke ruimtes deze vaak toegepast worden 
en hoe dit dus mooi te combineren valt voor de Supplente? 

Let op: dit kan afwijken ten opzichte van de Splendid Pliss 
en is een indicatie van waar de stoffen gecombineerd 
kunnen worden. 

Door de eenvoudige montage zijn de KeJe raamdecoratie- 
producten binnen vijf minuten geplaatst.

Benieuwd hoe?
Scan de QR-code en bekijk de montagevideo.

SUPPLENTE SPECIFICATIES FRAME

SUPPLENTE SPECIFICATIES STOFFEN
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