Buitenjaloezieën

Buitenjaloezieën

"JEWEL" Buitenjaloezieën
Productinformatie
Buitenjaloezieën zijn een ideale buitenzonwering omdat u hiermee de directe zonlichtinval naar wens kunt regelen
en zodoende een prettig klimaat schept. Er blijft voldoende doorzicht naar buiten, terwijl de zonnewarmte voor meer
dan 80% geweerd wordt. De buitenjaloezie zorgt ervoor ongestoord leven en werken omdat het een uitstekende
bescherming biedt tegen warmte, koude en geluidsoverlast. Buitenjaloezieën zijn door hun compacte afmeting,
vormgeving en kleurstelling goed in de gevel op te nemen, terwijl het karakter van het gevelontwerp behouden blijft.
Toepassingen
De buitenjaloezieën zijn een ideale zonwering voor gevels waar geen uitsteeksels gewenst zijn en gevels met vaste
ramen, schuiframen of naar binnen draaiende ramen. Wanneer een kooiconstructie boven de ramen aanwezig is,
kunnen de jaloezieën in opgetrokken toestand geheel aan het oog onttrokken worden. Buitenjaloezieën zijn zeer
geschikt voor kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen en bejaardencentra, alsmede in de particuliere sector. Om
een zo optimaal mogelijk effect te bereiken is vroegtijdig overleg tussen de ontwerper van een gebouw, de
aannemer, de opdrachtgever en de leverancier van zonwering aan te bevelen.
Lamellen
De lamellen zijn vervaardigd uit

een speciale koperarme legering met gekraalde of ongekraalde

langszijden, waardoor de lamel een grote stabiliteit in de lengte en breedte bezit. Iedere lamel is aan één
zijde voorzien van een zwarte kunststof nippel, welke ultrasonisch aan de lamel is verbonden. Standaard wordt de
buitenjaloezie voorzien van profielgeleiding of spandraadgeleiding. Leverbaar in lamelbreedte van 60 of 80 mm.
Bedieningen
Handbediening monocommando met of zonder eindbegrenzing en knikbare slingerstang, binnen bedienbaar
of elektrische bediening m.b.v. ingebouwde buismotor individueel, per ruimte, centraal of op afstand bedienbaar.
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Bestekomschrijving "JEWEL" Buitenjaloezieën
•

“JEWEL” Aluminium extrusieprofiel in diverse standaard kleuren leverbaar.

•

Overige kleuren op aanvraag mogelijk.

•
•

Uitvoering rolluiken J60 of J80.
Lamelbreedte 60 of 80 mm. gekraald of ongekraald.

•

Bediening d.m.v. monocommando met of zonder eindbegrenzing en knikbare slingerstang of elektrisch.

•

Profielgeleiding of spandraadgeleiding.

•

Voor situatie waar zon/warmtewering en/of lichtwering vereist is.

•

Montagerichtlijnen volgens voorschriften van de leverancier.
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