
 Splendid Pliss

> Uniek vergrendelsysteem
 Door het unieke vergrendelsysteem kunt u de Splendid Pliss op 
 elke gewenste stand positioneren!

> Bottom-up Top-down
 De Splendid Pliss is zowel van boven naar beneden als van beneden naar boven te bedienen. 
 Afhankelijk van de gewenste privacy en lichtinval zet u de Splendid Pliss in de door u gewenste 
 stand.

> Montage zonder boren of schroeven
 De Splendid Pliss is in een handomdraai geplaatst. Hier komt geen boor of schroef aan te pas. 
 Enkel de glaslatten met het bijgeleverde doekje schoonmaken, beschermfolie verwijderen en 
 u kunt de Splendid Pliss plaatsen. Direct klaar voor gebruik!
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Splendid Pliss

De KeJe Splendid Pliss is een stijlvol raamdecoratieproduct, geïntegreerd in een aluminium frame. 
De Splendid Pliss wordt door middel van dubbelzijdig magneet- en staalband op de glaslatten van 
het kozijn bevestigd, dus zonder boren of schroeven!

De Splendid Pliss heeft geïntegreerde handgrepen in de treklijsten. 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.

Door de bevestiging met het magneet- en staalband, kunt u de Splendid Pliss zeer eenvoudig 
verwijderen en weer terugplaatsen. Zo kunt u zonder enige hinder uw ramen wassen. 

Verkrijgbaar in diverse stoffen en stofsoorten, van decoratief tot geheel verduisterend. Splendid Pliss Day ‘n night

Rolgordijn Supplente

Latende

Sp
le

nd
id

 P
lis

s

(Let op: wordt met schroeven gemonteerd)

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

> Diverse stoffen en stofsoorten.

> Ook met jaloezieën leverbaar (Latende)

> Eenvoudig te verwijderen en terug te plaatsen wanneer u de ramen wilt reinigen.

> Het plissé- of jaloeziegedeelte bevindt zich tussen de glaslatten, waardoor een nagenoeg vlak 
 geheel ontstaat. Uw vensterbank is hierdoor vrij en optimaal te benutten.

> Combinatie met plisséstof en gaas leverbaar (Supplente). Dit product wordt door middel van 
 schroeven op het kozijn gemonteerd. De Supplente is zeer geschikt voor schuine dakramen.




