horizontale jaloezieën alu.

technische fiche

bediening 25 mm
Stang voor de oriëntatie van de lamellen
Koord voor het op- en neerlaten

bovenbak

bediening 50 mm

Kleurgecoördineerd met de lamellen

Koorden voor het op-en neerlaten
en het oriënteren van de lamellen.

lamel
25 mm

| 50 mm

child safety
Om aan de child safety

ladderkoord of ladderband

wetgeving te voldoen,
mogen de koorden
niet lager komen dan
150 cm boven de grond.

Kleurgecoördineerd met de lamellen

Download meer info
via de QR code

onderlat
Kleurgecoördineerd met de lamellen

minstens 150 cm

Ladderband enkel mogelijk
bij 50 mm lamellen

50 mm.
25 mm
25 mm

afmetingen van de bovenbak.
• 25 mm breed
• 25 mm hoog

57 mm

afmetingen van de bovenbak.
51 mm

25 mm.

• 57 mm breed
• 51 mm hoog

De bovenbak, de onderlat en de koordjes zijn steeds

De bovenbak, de onderlat en de koordjes zijn steeds

kleurgecoördineerd met de lamellen.

kleurgecoördineerd met de lamellen.

afmetingen van de schaarsteunen.

afmetingen van de schaarsteunen.

De schaarsteuren zijn zowel voor muur- als plafondbevestiging

De schaarsteuren zijn zowel voor muur- als plafondbevestiging

en worden steeds in metaalkleur geleverd.

en worden steeds in metaalkleur geleverd.
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22 mm

55 mm
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hoogte van het pakket bij 25 mm lamellen.
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hoogte van het pakket bij 50 mm lamellen.

hoogte van het raam

100 cm

150 cm

200 cm

250 cm

270 cm

hoogte van het raam

100 cm

150 cm

200 cm

250 cm

270 cm

hoogte van het pakket

±7 cm

±9 cm

±10 cm

±12 cm

±13 cm

hoogte van het pakket (ladderkoord)

±10 cm

±11 cm

±13 cm

±14 cm

±15 cm

hoogte van het pakket (ladderband)

±13 cm

±15 cm

±18 cm

±20 cm

±23 cm

beperkingen.

beperkingen.

• Maximale maten: 320 cm breedte en/of 270 cm hoogte.

• Maximale maten: 320 cm breedte en/of 270 cm hoogte.

• Minimale maten: 30 cm breedte en/of 36 cm hoogte.

• Minimale maten: 35 cm breedte en/of 36 cm hoogte.

• Maximale oppervlakte: 6 m2

• Maximale oppervlakte: 8,64 m2

Bij een breedte tussen 30 en 37 cm, bevinden de optrekkoorden

Bij een breedte tussen 35 en 53 cm, bevinden de optrekkoorden

en oriëntatiestang zich niet aan dezelfde kant.

en oriëntatiekoorden zich niet aan dezelfde kant.

horizontale jaloezieën hout.

technische fiche

bediening 50 mm

kooflijst
Steeds kleurgecoördineerd met de lamellen.

Koorden voor het op- en neerlaten
en het oriënteren van de lamellen.

lamel
50 mm

child safety
Om aan de child safety

ladderkoord of ladderband

wetgeving te voldoen,
mogen de koorden
niet lager komen dan
150 cm boven de grond.

Kleurgecoördineerd met de lamellen

Download meer info
via de QR code
Ladderband

minstens 150 cm

onderlat
Kleurgecoördineerd met de lamellen

50 mm.
57 mm

• 57 mm breed
• 51 mm hoog

51 mm

afmetingen van de bovenbak.

De bovenbak, kooflijst, de onderlat en de koordjes zijn

hoogte van het pakket bij 50 mm lamellen.
hoogte van het raam

100 cm

150 cm

200 cm

250 cm

275 cm

hoogte van het pakket (ladderkoord)

±17 cm

±21 cm

±25 cm

±29 cm

±33 cm

hoogte van het pakket (ladderband)

±18 cm

±23 cm

±28 cm

±32 cm

±37 cm

steeds kleurgecoördineerd met de lamellen.

beperkingen.
• Maximale maten: 225 cm breedte en/of 275 cm hoogte.

afmetingen van de schaarsteunen.

• Minimale maten: 35 cm breedte en/of 50 cm hoogte.
• Maximale oppervlakte: 6 m2.

De schaarsteuren zijn zowel voor muur- als plafondbevestiging
en worden steeds in metaalkleur geleverd.

Bij een breedte tussen 35 en 53 cm, bevinden de optrekkoorden

54 mm

en oriëntatiekoorden zich niet aan dezelfde kant.

kooflijst.
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Een kooflijst is een houten profiel die via magneten wordt bevestigd tegen de bovenbak.
Standaard leveren wij bij montage op de dag een kooflijst type A
en bij montage in de dag een kooflijst type B.

Let op: Een houten lamel kan krom trekken of buigen door
veranderingen in temperatuur en vochtigheid.
• Ideale omgevingstemperatuur tussen 18°C en 22°C
• Ideale vochtigheidsgraad tussen 45% en 65%

A

B

C

D

E

Montage op de dag (type A): De kooflijst is 3 cm breder dan de jaloezie (zijstukjes inbegrepen).
Montage in de dag (type B): De kooflijst is 1 cm breder dan de jaloezie.

