PLISSÉS

PLISSÉS
M + N Projecten plissés bieden een uitgebreid
productassortiment voor alle wensen op
het gebied van raamdecoratie.
Dankzij de flexibele bedieningsmogelijkheden en uiteenlopende modellen passen
de M + N Projecten plissés in de nieuwste
interieurontwerp trends en creëren zij een
mooi afgewerkt, modern en toch onopvallend beeld.

Snelle productie met een hoge mate van
flexibiliteit
Het modulaire systeem biedt maximale
variatie aan modellen met gebruikmaking
van slechts een klein aantal onderdelen.
M + N Projecten plissés zijn geoptimaliseerd voor geautomatiseerde productie en
worden efficiënt gefabriceerd.

Plissés voor moderne interieurs
Met ruim 100 modellen passen onze
plissés perfect in moderne kantoor- en
woninginterieurs.
Of het nu gaat om verticale of kiep- en
draairamen, grote of kleine glasoppervlakken, dakramen, lichtkoepels, serres of
driehoeken, vijfhoeken en zeshoeken, het
plissé biedt een perfecte combinatie van
decoratie en een functioneel zonnescherm.

VOOR MODERNE INTERIEURS
Flexibel aanpassen
Met de vijf verschillende bedieningsmogelijkheden, zoals bediening met handgreep, koordrem, ketting, gemotoriseerd
en stang, en de vijf kleuren zilver/grijs, wit,
zwart, brons en beige bieden de plissé’s
maximale flexibiliteit bij aanpassing van
onze producten aan de wensen van de
klant.

Aantrekkelijke vormen en kleuren
Standaardprofielen in onopvallende en elegante ontwerpen en op kleur afgestemde
onderdelen vormen samen een fraai ogend
en symmetrisch plissé.
Eenvoudig installeren
Een standaardbevestigingssysteem maakt
installatie en opmeten eenvoudig.

Vrije keuze voor de stof
Een collectie van hoogwaardige, functionele en decoratieve stoffen kan naar uw
wens worden samengesteld.
Plissé stoffen met honingraatstructuur
met een breedte van 25 mm kan net zo
gemakkelijk worden verwerkt als iedere
andere stof met de ideale vouwbreedte van
20 mm.
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UITEENLOPENDE BEDIENINGEN
Bediening met handgreep [1]
Eenvoudig te bedienen met de handgreep.
Afhankelijk van het model kan de stof naar
keuze worden geplaatst.

Bediening met ketting [3]
Soepele en geruisloze kettingbediening.
Optimale bediening wordt bereikt door
passend bedieningsmechanisme.

Bediening met stang [5]
Bediening met een stang voor plissés voor
lichtkoepels of serre met afneembare
stang.

Bediening met koord [2]
Geïntegreerde koordrem zonder dat het
koord een te grote afstand moet overbruggen. Vrijhangende systemen zijn eenvoudig
te bedienen.

Motor operation [4]
Opening and closing the blind with a 24 V
motor operated using a switch or, for
greater convenience, by remote control.

Eén boven profiel (27 x 35 mm) voor bediening met ketting, motor of stang.
Een speciale draadspanner maakt installatie voor lichtkoepels mogelijk.
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KLEUREN EN VORMEN
Kleuren
De elegante profielen zijn verkrijgbaar in
vijf kleuren. Een poedercoating in wit of
beige of mooi geanodiseerd in zilver, brons
of zwart.
De kleuren van zichtbare kunststof en
metalen onderdelen zijn op elkaar afgestemd.

Standaardprofielen
Alle 22 mm profielen zijn slechts 16 mm
hoog.
Dit verzekert niet alleen een onopvallend uiterlijk, maar biedt ook uitstekende
combinatiemogelijkheden voor verschillende bedieningssystemen en vormen
van plissés en leidt tot een lagere totale
pakkethoogte in vergelijking met soortgelijke systemen.

Koordrem voor schuine ramen [6]
De innovatieve, draaibare koordrem voor
schuine ramen werkt in iedere hoek en
zorgt dat het bedieningskoord verticaal
hangt.
Bediening aan de voorzijde biedt eenvoud
en gemak.
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SLIMME DETAILS
Twin plissés [1]
Een combinatie van twee verschillende
stoffen in één plissé die ieder afzonderlijk
kunnen worden bediend en afgesteld.
Draadgeleiding [2]
Draad zijgeleiding biedt een onopvallende
oplossing voor plissés die parallel aan een
draai/kiepraam of deur hangen.

Plissés met handgreepbediening en remfunctie. [3]
De verplaatsbare profielen van de met
een handgreep bediende plissés worden
eenvoudig op de bevestigingssteunen
vastgezet.
Het 16 mm hoge en stugge profiel bedekt
de bevestigingssteunen volledig, waardoor
de lichtopening tot het absolute minimum
wordt beperkt.

Een elegante oplossing voor dakramen
Door toevoeging van een cassetteprofiel
en de juiste eindkappen kunnen standaard
plissés met handgreepbediening in alle
gangbare dakramen worden geïnstalleerd.
De cassetteprofielen maken de installatie
snel en eenvoudig. U klikt het plisségordijn
gewoon in de geïntegreerde steun.
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SYSTEMATISCH INSTALLEREN
De installatiemogelijkheden, of dit nu
binnen de glaslijst of op de glaslijst, op
de raamvleugel of in of voor de vensteropening is, zijn niet alleen gevarieerd en
eenvoudig, maar passen perfect in iedere
omgeving.
Montage met clipjes [1]
Met de uitzonderlijk vlakke montageclip
kan het profiel op een afstand van minder
dan 1 mm van het plafond worden gemonteerd. De verkleining van lichtopeningen
tot het absolute minimum en de nagenoeg
onzichtbare steun verzekeren een fraai
uiterlijk.

Eenvoudige montage op de glaslijst [2]
Met behulp van de glaslijsthouders kunnen
de plissés perfect op de glaslijst worden
gemonteerd. Deze methode plaatst het
gordijn zeer dicht op het raam, maar zorgt
tegelijkertijd voor voldoende luchtcirculatie.
Installatie wordt snel en eenvoudig door
de simpele meting van de rand van de
glaslijst.

Standaardontwerp [3]
Alle bevestigingen hebben hetzelfde ontwerp en zijn op elkaar afgestemd.
Verschillende installatiemogelijkheden
kunnen eenvoudig worden gecombineerd.
Bevestigingshoeksysteem [4]
Slechts één metalen hoeklijn is geschikt
voor alle soorten steunen.
De draaibare metalen hoeklijn en de onderling verwisselbare steunen maken zeer
flexibele bevestiging mogelijk.

OVERZICHT VAN TYPE PLISSÉS
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