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 3LAMELBREEDTES

16 mm

25 mm

50 mm

In de collectie aluminium jaloezieën kun je kiezen uit vijf lamelbreedtes met elk 

een eigen uitstraling: 16, 25 en 50 mm. 

16 mm

25 mm

50 mm



4STANDAARD UITVOERING

Je aluminium jaloezie wordt standaard afgewerkt met een 

boven- en onderprofiel en ladderkoord. 

Lamelbreedtes 16 en 25 mm
Aluminium jaloezieën in deze lamelbreedtes worden standaard 
uitgevoerd met een optrekkoord met koordknop en een 
transparante tuimelstaaf met kunststof handgreep.
 
• De bedieningszijde is naar keuze links of rechts. 
•    De kleur van het boven- en onderprofiel is gelijk aan of 

afgestemd op de door jou uitgekozen lamel. 

Lamelbreedte 50 mm
Aluminium jaloezieën in deze lamelbreedte worden standaard 
uitgevoerd met een optrekkoord en tuimelkoord met 
koordknopjes. 

•  De bedieningszijde is naar keuze links, rechts of kruislings. 
•  Bij een kruislingse bediening zit het optrekkoord rechts en 
 het tuimelkoord links.
•    De kleur van het boven- en onderprofiel is gelijk aan of 

afgestemd op de door jou uitgekozen lamel. 

Standaard uitvoering lamelbreedtes 16 mm en 25 mm

Standaard uitvoering lamelbreedte 50 mm

 Vermeld duidelijk je keuze bij de bestelling.
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6LADDERBAND

Ladderband 10 mm

Ladderband 38 mm

Met ladderband geef je een extra accent aan je jaloezie. Je kunt 
kiezen uit verschillende kleuren en drie breedtes. Bovendien laat 
ladderband lamelgaatjes die ontstaan door het optrekkoord uit 
het zicht verdwijnen.   

•  Ladderband is geschikt voor 50 mm jaloezieën.
•  Ladderband is beschikbaar in 10, 25 en 38 mm.
• Je vindt de ladderbandkleuren op pagina 7. 

 Voor deze optie geldt een meerprijs. 

Ladderband 25 mm
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Ladderbandkleuren

PT1 PT2 PT3 PT4

PT5 PT6 PT7 PT8

Ladderband 10 mm 25 mm 38 mm

PT1 • • •
PT2 •
PT3 • • •
PT4 •
PT5 •
PT6 • • •
PT7 •
PT8 • • •



8TOEPASSINGEN

Fixeersteun

Spandraad in het kozijn

Klemsteun

Klemsteunen
Voor montage van je jaloezie op draai-kiepramen kun je 
speciale steunen bestellen, zodat je niet hoeft te boren.  

• De steunen zijn geschikt voor 16 en 25 mm jaloezieën.
•  Om te voorkomen dat de jaloezie gaat klapperen, kun je bij 

je klemsteunen ook spandraden bestellen.

Fixeersteunen
Met fixeersteunen kun je het onderprofiel van je aluminium 
jaloezie vastzetten. 

•  Fixeersteunen voorkomen dat je jaloezie gaat klapperen. 
• Leverbaar voor 16 en 25 mm aluminium jaloezieën.

Spandraden 
Jaloezieën voor deuren, draai-kiepramen en naar buiten 
draaiende ramen kunnen worden voorzien van spandraden. 

• De spandraden voorkomen dat de jaloezie gaat klapperen.
• De jaloezie wordt voorzien van twee spandraden.
• Leverbaar voor 16, 25 en 50 mm aluminium jaloezieën.
•  Spandraden zijn geschikt voor ramen die kunnen kantelen 

tot 15 graden.
•  Geef bij je bestelling aan of je de aluminium jaloezie in het 

kozijn of op het kozijn monteert. 

 Voor deze optie geldt een meerprijs.  Vermeld duidelijk je keuze bij de bestelling.
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Afstandsteunen 
Wil je jouw jaloezie plaatsen op een raam, maar zitten 
uitstekende onderdelen zoals handgrepen of raamknoppen in 
de weg? Plaats je jaloezie dan op afstandsteunen. 

• De afstandsteunen worden uitgevoerd in de kleur wit. 
• De steunen zijn uitschuifbaar van 60 tot 108 mm.

Afstandsteun

 Voor deze optie geldt een meerprijs. 
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Bedieningszijde 
L=Links, R=Rechts, M=Midden, KR=Kruislings

L/R L/R L/R/KR

Ladderband 10 mm o

Ladderband 25 mm o

Ladderband 38 mm o

Bevestiging in het kozijn • • •
Bevestiging op het kozijn • • •
Klemsteunen o o

Spandraden 
(opgeven plaatsing in of op het kozijn)

o o o

Fixeersteunen o o

Afstandsteunen o o

Min. breedte (cm) 36 36 45

Max. breedte (cm) 270 300 400

Min. hoogte (cm) 30 30 30

Max. hoogte (cm) 300 300 300

Max. oppervlakte (m2) 6 6 12

Inbouwdiepte D (cm) 3,4 3,4 7,5

P
ak

ke
th

o
o

g
te

 H
 (

cm
) producthoogte tot 100 cm 9 7,5 10

producthoogte tot 150 cm 11,5 9 11

producthoogte tot 200 cm 13,5 10,5 12

producthoogte tot 250 cm 16 12 12,5

producthoogte tot 300 cm 18 13,5 13

Aluminium jaloezieën

Inbouwdiepte incl. steun en bediening (D) 
Pakkethoogte (H)

D

 = standaard     = keuze 

H



11PICTOGRAMMEN EN EIGENSCHAPPEN

Hieronder vind je de uitleg van de pictogrammen die je 

kunt vinden op het informatielabel achterop het kleurstaal.

  25900 | 16 25 50 |

Kleurnummer
Hier vind je het kleurnummer van de lamel. 

Lamelbreedte
De lamel is beschikbaar in deze lamelbreedtes in mm.  

Onderhoud 
Aluminium jaloezieën reinig je door ze af te nemen met een 
plumeau of vochtige doek.

Meerdere aluminium jaloezieën
Wanneer er in één order meerdere aluminium jaloezieën worden 
besteld met hetzelfde kleurnummer en dezelfde hoogte, dan 
doen wij er alles aan om de lamellen zo goed mogelijk in elkaars 
verlengde te laten doorlopen. De jaloezieën worden in dit geval 
door één persoon op dezelfde machine gemaakt en het 
ladderkoord/ladderband wordt geselecteerd uit dezelfde 
productieserie. Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen kunnen 
wij niet garanderen dat de lamellen van de verschillende 
horizontale jaloezieën perfect in elkaar doorlopen.

kleurnummer

lamelbreedte



12METEN EN BESTELLEN

Bepaal waar en hoe je de horizontale jaloezie wilt plaatsen. Houd bij het meten rekening met uitstekende delen, zoals hand-

grepen, deurknoppen of plinten. Het is essentieel dat je nauwkeurig meet, zodat wij de raamdecoratie perfect passend 

kunnen maken.

1.   Meet de breedte in mm tussen het raamkozijn of de 
 muur op drie plekken. Noteer bij verschillen altijd 
 de kleinste maat. 
2.   Meet de maximaal gewenste hoogte in mm. 

In het kozijn
Plaatsing tussen het raamkozijn of de muur.          

Op het kozijn 
Plaatsing op het raamkozijn, op de muur of tegen het plafond. 

1.   Meet de breedte in mm inclusief de gewenste overlapping | | 
 over het kozijn.
2.  Meet de maximaal gewenste hoogte in mm. 

LET OP: 
in verband met de noodzakelijke speling worden de 
door jou opgegeven bruto maten, zowel in de breedte 
als in de hoogte, door ons verminderd met circa 0,5 cm. 
De hoogte van de geleverde jaloezieën kan maximaal 1 
lamelbreedte afwijken in verband met de gelijke afstand 
tussen de lamellen. 

Spandraden
Bij aluminium jaloezieën met spandraden is het noodzakelijk dat 
je opgeeft hoe je de jaloezie plaatst (in het kozijn/op het kozijn). 
Wij leveren dan de bijpassende onderdelen mee. 
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25900 A • •

25901 A •

25902 A • • •

25903 A • •

25904 B • •

25905 B • • •

25906 B • • •

25907 B • •

25908 B • •

25909 B •

25910 A • • •

25911 A • • •

25912 A • • •

25913 A •

25914 A • •

25915 A • •

25916 A • • •

25917 A •

25918 B • •

25919 B •

25920 A •

Aluminium jaloezieën  |  Projectcollectie
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