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Plissé 20/50 mm.

Productinformatie plissé 20 mm.

De Plissé gordijnen van "JEWEL" worden op een hoogwaardig “JEWEL" railsysteem verwerkt. Het profiel van de plissés 
wordt standaard geleverd in de kleur wit of aluminium met een profiel breedte van 20 mm. Natuurlijk zijn er naast deze 
standaard kleuren ook vele andere kleuren mogelijk. Met dit systeem zijn er vele modellen en vormen mogelijk om bijna 
elk raam te kunnen stofferen. Standaard worden de plissés bediend d.m.v. een trekkoord met koordrem of een ketting. 
Ook zijn er elektrische uitvoeringen leverbaar met diverse bedieningsmogelijkheden zoals schakelaar of 
afstandbediening. In kantoren zijn plissés de ideale oplossing voor de hinderlijke beeldschermreflectie.

Stoffen
Een plissé stof bestaat uit een enkele stof met een terugkerende plooi van 20 mm. De collectie omvat een breed scala 
aan textiele stoffen variërend in uni, dessin en structuur stoffen. De plisséstoffen zijn in verschillende transparaties 
leverbaar zoals: transparant, semi-transparant, dicht en verduisterend maar ook met extra kwaliteiten zoals 
warmtewerend, vocht- en vuilafstotend, beeldschermgeschikt en vlamvertragend. Stoffen met een Perlex coating op de 
achterzijde hebben een parelmoerlaag, welke zorgt voor een hoge reflectie-graad. Stoffen met een metallic coating als 
achterzijde, hebben een flinterdunne aluminiumlaag die sterk isolerend en brandvertragend werkt. De koorden lopen 
door de perforaties van de geplisseerde stof en zijn daardoor zichtbaar maar wel kleur gecoördineerd uitgevoerd. Stoffen 
met een Teflon coating als achterzijde, hebben een waterafstotende eigenschap. Stoffen met een Perlex of Teflon 
coating zijn geschikt voor koepelplissé's.

Aandachtspunten
Bij langdurig gebruik en bij hoge temperaturen kan de plooi uitzakken. Wij adviseren de plissés in ieder geval 1x per 
maand minimaal 8 uur omhoog te halen. Een plissé gordijn kan van 10 tot 30 cm breedte uitsluitend met 
handgreepbediening worden geleverd .

Duette
Een Duette® stof is opgebouwd uit twee geplisseerde stoffen met een plooibreedte van 25 mm. De stoffen zijn in het 
midden met elkaar verbonden en vormen zo een honingraatstructuur. Een groot verschil ten opzichte van de plisséstof is, 
dat de koorden door het midden van de honingraatstructuur lopen, zodat de koorden niet tot nauwelijks zichtbaar zijn en 
de gaatjes onzichtbaar zijn in de stof.  Dit draagt zorg voor een strak geheel en een nog betere zon- en lichtregeling. De 
25 mm Duette® hebben een extra hoge isolatiewaarde. Dit heeft als groot voordeel een perfecte klimaatbeheersing en 
een energiebesparend product. 

JEWEL-FIX
Montage op (draaikiep) kozijn zonder schroeven
Een product dat perfect op een kunststof of aluminium kozijn aansluit, makkelijk te monteren is en jaren mee gaat. 
JEWEL-FIX is een 4 kaderig frame dat men tussen de glaslatten klemt door middel van 4 clips die nauwelijks zichtbaar 
zijn.  Zeer geschikt voor draai-kiepramen. JEWEL-FIX is leverbaar in combinatie met de gehele collectie. Voor de 
montage heeft u per systeem 5 minuten nodig zonder gebruik van boormachines. Prijzen op aanvraag.

Opties

Enkel, duo, topdown, dakraam, slope, trapezium, driehoek, rond, lichtkoepel 
Spandraden met hoeksteun i.d.d. of o.d.d.
Wandsteunen
Beugel voor draai-kiepramen
Bedieningsstang 100 / 150 / 200 cm. met of zonder scharnierpunt 
Koordklemmen
Zijgeleidingsprofiel aluminium
Speciale vormen op aanvraag

Bedieningssystemen

Trekkoord met koordrem 
Eindlooskettingsysteem 
Elektrische bediening 
Handgreep
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"JEWEL" Plissé gordijnen

PL11 Koepel
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Enkele plissé 20 mm. 

Enkele plissé 20 mm. Duo-plissë 20 mm.
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Productinformatie plissé 50 mm.

Het PL50 plissé gordijn van "JEWEL" is een 50 mm. plissé  die beschikt over een draagkoord die voor een blijvende perfecte 
plissering zorgt. Zelfs bij grote hoogtes behoudt deze plissé zijn perfecte plissering. Het bovenprofiel van 57 x 28 mm. wordt 
geleverd in de kleur wit of aluminium. Het onderprofiel van 54 x 12 mm. wordt tevens in deze kleur geleverd. De bediening 
geschied d.m.v. een trekkoord aan de linker of rechterzijde van de plissé.

Stoffen

Een plissé stof bestaat uit een enkele stof met een terugkerende plooi van 50 mm. De collectie omvat een breed scala aan 
textiele stoffen variërend in uni, dessin en structuur stoffen. De plisséstoffen zijn er in verschillende transparaties leverbaar 
zoals: transparant, semi-transparant, dicht en verduisterend maar ook met extra kwaliteiten zoals warmtewerend, vocht- en 
vuilafstotend, beeldschermgeschikt en vlamvertragend. Stoffen met een Perlex coating op de achterzijde hebben een 
parelmoerlaag, welke zorgt voor een hoge reflectie-graad. Stoffen met een metallic coating als achterzijde, hebben een 
flinterdunne aluminiumlaag die sterk isolerend en brandvertragend werkt. De koorden lopen door de gaatjes van de 
geplisseerde stof en zijn daardoor zichtbaar maar wel kleur gecoördineerd uitgevoerd. Stoffen met een Teflon coating als 
achterzijde, hebben een waterafstotende eigenschap. Wanneer u de plissé wilt reinigen kan dat afhankelijk van de stof op
een aantal manieren. 

Afborstelen

Het stof kunt u voorzichtig van de plissés verwijderen d.m.v. een kledingborstel.

Vochtige doek

Om vochtig te reinigen legt u de vouwen op een gladde ondergrond en neemt u de plisséstof met vochtige doek en een
klein beetje fijnwasmiddel af.

Reinigingsbad

1) De plisséstof legt u in een bad met een klein scheutje fijnwasmiddel in max. 30 ºC en max. 10 - 15 minuten.
2) Met schoon water afspoelen en de stof weer opvouwen en het water eruit drukken.
3) De plissé in vochtige toestand ophangen en het pakket optrekken, zodat de vouwen goed in de stof blijven zitten.

Minimale en maximale maten*
Minimale breedte
Maximale breedte
Minimale hoogte
Maximale hoogte
* De maximale maten zijn tevens afhankelijk van de stof.

40
230

Pakkethoogte

6,0 cm
7,0 cm

30
350

8,5 cm
200 cm
250 cm

7,5 cm
150 cm

(cm)

100 cm
Plisséhoogte

Bestekomschrijving "JEWEL" Plissé 20 of 50 mm.

•  “JEWEL” Aluminium extrusieprofiel 20 of 50 mm. in wit of alumium geanodiseerd
•  Overige kleuren op aanvraag.
•  Kunststof in grijs of wit
•  Plafond- of wandsteunen. Speciale steunen voor draai-kiepramen of dubbelraamconstructie.
•  Geschikt voor vrijhangende ramen, schuine gevelramen, draaikiep ramen, dakramen, balkondeuren,

serrebeglazing, driehoekige of boogramen.
•  Leverbaar in diverse stoffen in transparante, half transparante dichte of verduisterende uitvoering.
•  Met gemetalliseerde, perlex, teflon of normale achterzijde leverbaar.
• Montagerichtlijnen volgens voorschriften van de leverancier.
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Plissé 50 mm. 

Dessin plissé 50 mm. Dessin plissé 50 mm.
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