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Sinds 1995 Producent, Importeur en Groothandel. Gespecialiseerd in de verkoop  

van alleen de beste kwaliteit vliegengordijnen voor u geselecteerd. Door nauwe samenwerk-

ingsverbanden met leveranciers en fabrikanten houden wij constant toezicht op de kwaliteit. 

Mede hierdoor durven wij te zeggen dat wij de beste kwaliteit vliegengordijnen verkopen en 

waardoor wij 5 jaar garantie geven op al onze soorten gordijnen van het model Liso®.

In december 1995 ging P.W.J.J. Janssen van start met een eigen zaak in vliegengordijnen, en opende een winkel in 

Arnhem op de Hommelseweg 111 onder de naam Janse Vliegengordijnen



Liso® Original  

Liso® Orginal
Het orginele Hulzengordijn

Vliegengordijnen van model Liso® zijn de originele en beste kwaliteit 

Hulzengordijnen vliegengordijnen op de markt. Onze vliegengordijnen zijn 

gemaakt van hoogwaardige flexibele kunststof Polyethyleen [P.E.] van de 

zwaarste kwaliteit, geregen aan een stevige gegalvaniseerde haak van 

ook de dikste kwaliteit. Onze vliegengordijnen worden standaard geleverd 

met een originele gepatenteerde Liso® ophangrail welke te herkennen is 

aan de afwerk- /einddopjes op het einde van de rail. Kortom; voor een 

echt goed, duurzaam en origineel hulzengordijn met u bij Liso zijn!



Liso® Original

Zwart
92 x 209 cm  LISOFFKK209012
100 x 232 cm   LISOFFKK232012 
Maatwerk LISOFFMW012

Antraciet
92 x 209 cm  LISOFFKK209034
100 x 232 cm   LISOFFKK232034
Maatwerk LISOFFMW034

Zilver metallic
92 x 209 cm  LISOFFKK209032
100 x 232 cm   LISOFFKK232032
Maatwerk LISOFFMW032

Taupe
92 x 209 cm  LISOFFKK209035
100 x 232 cm   LISOFFKK232035
Maatwerk LISOFFMW035

Wit
92 x 209 cm  LISOFFKK209002
100 x 232 cm   LISOFFKK232002
Maatwerk LISOFFMW002

Zilver
92 x 209 cm  LISOFFKK209024
100 x 232 cm  LISOFFKK223024 
Maatwerk LISOFFMW024 

 

Crème
92 x 209 cm  LISOFFKK209003
100 x 232 cm   LISOFFKK232003
Maatwerk LISOFFMW003

Transparant
92 x 209 cm  LISOFFKK209001
100 x 232 cm   LISOFFKK232001
Maatwerk LISOFFMW001



Aluminium
Liso® Aluminium gordijnen 

Aluminium kettinggordijnen, de originele en enige echte aluminium 

kettinggordijnen van Liso®  Vliegengordijnen worden op maat  

geleverd. De transparantie van dit type vliegengordijnen is  

optimaal, de kettinggordijnen zijn zeer effectief, hebben een lange 

levensduur en laten veel licht door. De aluminium kettinggordijnen 

worden veel gebruikt voor openslaande deuren of schuifdeuren. 

Deze kettinggordijnen zijn ook zeer geschikt om buiten op te 

hangen aangezien ze gemaakt zijn van 100% aluminium en niet 

kunnen roesten.

Bruin | brons maatwerk LISOALU006P78



Zilver Satin
Maatwerk LISOALU014P78

Zilver 
Maatwerk LISOALU001P78

Zilver Satin
Maatwerk LISOALU014P100

Zilver 
Maatwerk LISOALU001P100

Antraciet grijs
Maatwerk LISOALU012P78

Antraciet grijs
Maatwerk LISOALU012P100

Brons
Maatwerk LISOALU006P78

Brons
Maatwerk LISOALU006P100

Aluminium

Standaard dichtheid Extra dicht verspringend



Draadgordijnen

Kunststof  
draadgordijnen
De kunststof Vliegengordijnen van Liso®  Vliegengordijnen zijn gemaakt 

van een hoogwaardige kunststof soort welke niet schadelijk is voor u of 

het milieu. Door onze ervaring met kunststof vliegengordijnen hebben 

we de afgelopen jaren van alles voor bij zien komen. In onze webshop 

hebben we een selectiegemaakt van alleen de allerbeste soort kunst-

stof Vliegengordijnen / Draadgordijnen welke er worden aangeboden. 

Onze kunststof vliegengordijnen worden allemaal geleverd met een 

aluminium ophangrail met stevige aluminium steunen om het vliegen-

gordijn op te hangen.



Kunststof draadgordijn

Manacor
92 x 210 cm  Manacor210T
100 x 215 cm  Manacor215T
100 x 230 cm  Manacor230T 
100 x 260 cm  Manacor260T 

Ibiza
92 x 210 cm  Ibiza210TW
100 x 215 cm  Ibiza215 TW
100 x 230 cm  Ibiza230TW 
100 x 260 cm  Ibiza260TW 

Alaska
92 x 210 cm  Alaska210T
100 x 215 cm  Alaska215T
100 x 230 cm  Alaska230T 
100 x 260 cm  Alaska260T

Aragon
92 x 210 cm   Aragon210ZT
100 x 215 cm   Aragon215ZT
100 x 230 cm   Aragon230ZT 
100 x 260 cm   Aragon260ZT 

Alaska  Multicolor
92 x 210 cm  Alaska210MC
100 x 215 cm  Alaska215MC
100 x 230 cm  Alaska230MC 
100 x 260 cm  Alaska260MC

“Effectief,
gemakkelijk 
schoon te maken 
en licht doorlatend!”
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