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Copahome Plissé & Doupli Copahome Plissé & Doupli

Copahome Plissé & Doupli

Pakketindelingen

Stofpakket boven 

Het plisségordijn ontplooit zich van boven naar bene-

den. Het bovenprofiel zit vast aan de bovenzijde van 

het kozijn. 

Stofpakket beneden 

Het onderprofiel zit vast aan de onderzijde van het 

kozijn. Hierdoor ontplooit het plisségordijn zich van 

beneden naar boven. 

Stofpakket vrij

Het stofpakket is vrij te bewegen in het kozijn. 

Van boven naar beneden of van beneden naar 

boven, u bepaalt de ideale mix tussen natuurlijk licht 

en privacy tegelijkertijd. 

Twee-in-één stofpakket 

Met een combinatie van twee stofpakketten 

in één gordijn voor één raam, creëert u einde-

loze mogelijkheden. Overdag genieten van 

het uitzicht door een transparante stof, om  

‘s nachts over te schakelen naar een minder door-

zichtig of zelfs verduisterend doek. U kan 20 mm plis-

sé ook combineren met de dubbellaag Douplistoffen.

Intro Afwerking

Stofpakket boven

Stofpakket vrij

Stofpakket onder

Twee-in-één stofpakket

  

Copahome plisségordijnen zijn een sfeervolle oplos-

sing tegen fel en ongewenst zonlicht. Ze combineren 

een aangename lichtinval met het reduceren van te 

veel hinderlijke zonnewarmte. Door de rijk gevarieerde 

collectie is er voor ieder interieur een ideale oplossing. 

Plisségordijnen gaan verder waar andere soorten 

raambekleding stoppen. Zo worden ze op maat 

gemaakt voor elke raamvorm, zoals cirkels en vijf-

hoeken. Bovendien kunnen ze op verschillende 

manieren worden geopend: van boven naar bene-

den, van beneden naar boven, of een combinatie 

van beide.

Gekleurde onderdelen

De elegante profielen zijn beschikbaar in wit, alumi-

nium, brons en donkerbruin. Alle zichtbare kunststof-

onderdelen zijn in een passende kleur uitgevoerd

(uitgezonderd donkerbruin: zwarte accessoires).

Profielkleuren

Wit Brons

Alu naturel Donkerbruin
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Copahome Plissé & Doupli
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Type 1082 - 1086
1082 - Vaste half-boog plissé (niet bedienbaar)

1086 - Vaste boog plissé (niet bedienbaar)

Afmetingen

Breedte Min. 0,20 m 

Max. 1,00 m (Type 1082)

Max. 1,50 m (Type 1086)

Hoogte Min. 0,20 m

Max. 1,00 m (Type 1082)

Max. 0,75 m (Type 1086)

Helling Alleen bij rechte ramen

Profielkleur Standaard bijpassend

Stoffen Plissé ✔ Doupli ✘
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Copahome Plissé & Doupli Dakramen

tot een helling van 60°

1082 - 1086

Haken

053-6008-480 alu

Plafondclip 20 mm

053-6008-300 alu

053-6008-301 wit

053-6008-302 brons
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Glaslijststeun

053-6008-340 grijs

053-6008-341 wit

053-6008-342 brons 25
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Standaard toebehoren (volgens plaatsing p.49)
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Copahome Plissé & Doupli Plafondramen

helling van 0° tot 45°

Copahome Plissé & Doupli
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Copahome Plissé & Doupli Kwaliteit & garantie

Onderhoud
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Kwaliteit & garantie

Een vlotte combinatie van vakmanschap, techno-

logie en het gebruik van hoogwaardige materialen 

brengen een unieke en duurzame raambekleding die 

perfect aansluit bij uw interieur. Copa home verbindt 

zich ertoe binnen de garantieperiode materiaal- 

en fabricagefouten te herstellen, mits de plaatsing 

en de bediening uitgevoerd is volgens instructie. 

Herstellingen worden uitsluitend uitgevoerd in onze 

productieateliers.

Copahome geeft een garantie van 5 jaar, 2 jaar 

full garantie en de daaropvolgende 3 jaar geldt de 

garantie enkel op de vervanging van onderdelen 

(demontage, productietijd, installatiekosten, doek en 

transport vallen dan buiten de garantieregeling). 

Alle moedwillige beschadigingen als gevolg van 

ondeskundige montage, door verkeerde bediening 

en gevolgschade door personen uitgesloten. Vlekken 

vallen niet binnen garantie. De garantie is niet van 

toepassing bij verkleuring onder invloed van licht of 

warmte en vormverandering in vochtige ruimtes.

Om de kwaliteit van onze producten blijvend te ver-

beteren, hebben wij ons het recht voorbehouden om 

zonder voorafgaande kennisgeving onze producten 

te wijzigen. 

Copahome producten worden volgens uw bestelling 

op maat gemaakt en kunnen in geen geval worden 

teruggenomen.

Onderhoud

Onze plisségordijnen zijn antistatisch en vuilafsto-

tend. Afborstelen met een plumeau of zacht doek is 

voldoende.

Een aantal doekreferenties zijn handwas-

baar op 30°.

❘  Was het plisségordijn in een warm sop (30°C) met

 een fijn wolwasmiddel.

❘  Naspoelen met schoon water totdat het wasmid-

 del volledig weg is.

❘  Het plisségordijn nadien weer inplooien tot een

 pakket zodat het water uitgedrukt wordt.

❘  Hang het plisségordijn vochtig terug en laat deze

 in opgetrokken stand volledig uitdrogen. 

 (minstens 12 uur)

Let op! De mechanische delen van plisségordijnen 

met draaistangbediening of motor mogen niet met 

water in aanraking komen.

Gelieve bij de reiniging van het raam geen alkalische 

producten te gebruiken. 

Wij kunnen niet garant staan voor beschadiging van 

de stof door reinigingsproducten, condensatie of 

insectensecrementen.


