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Algemeen
De “JEWEL” horizontale jaloezieën collectie is in een groot modisch kleurenpalet verkrijgbaar. Tevens zijn er
vele afwerkingmogelijkheden. Hierdoor kunt u gemakkelijk uw horizontale jaloezieën aanpassen aan uw
smaak. U bepaalt zelf heel eenvoudig de mate van lichtinval en zorgt daarnaast voor een optimale privacy,
terwijl u wel een vrij uitzicht naar buiten heeft. De “JEWEL” collectie beschikt over vijf lamelbreedtes: 16,
25, 35, 50 en 70 mm. De bovenbak, onderlat, ladderkoorden en bedieningskoorden worden geleverd in een
bijpassende kleur. De kunststof onderdelen zijn kleur gecoördineerd. Voor de aluminium lamellen wordt
een hoogwaardige kwaliteit gebruik (21mü), die blijvend kleur- en lichtecht zijn. Daardoor voldoet deze aan
de hoogste kwaliteitseisen die gesteld mogen worden. Dit geldt tevens voor het betrouwbare kantel- en
optreksysteem. "JEWEL" horizontale jaloezieën worden op maat gemaakt. Een combinatie van
geperforeerde en gesloten lamellen is mogelijk, waarbij warmte en licht effectief worden geweerd, terwijl
er contact met buiten kan blijven bestaan.
Bedieningen
"JEWEL" 16 / 25 mm horizontale jalzoezieën worden gekanteld d.m.v. een transparante tuimelstang. De 35 /
50 / 70 mm horizontale jaloezieën, worden uitgevoerd met een tuimelkoord in bijpassende kleur. Alle
onderdelen zijn kleur gecoördineerd. Er zijn diverse bedieningsmogelijkheden zoals: Eindloos ketting,
Eindloos koord, LiteRise en Megaview. Tevens elektrische bedieningen in diverse uitvoeringen.

Opties
Zijgeleiding spandraden o.d.d. of fixeersteunen onderzijde
Kleurvariaties meerdere kleuren
Steun voor draai-kiepramen
Badkamerkwaliteit (beperkte kleuren)
2 of 3 jaloezieën in 1 bak, apart bediend
Meerdere kleuren in 1 jaloezie
JEWEL-FIX systeem met aluminium frame klembaar tussen de glaslatten
Jaloezieën voor Velux dakramen

Handbediening
Tuimelbediening met flexibele draaistang
Tuimelbediening met flexibele draaistang voor montage tussen glas
Tuimelbediening met draaiknop voor montage tussen glas
Mono eindloos koord of ketting
LiteRise
Megview
Topdown bediening met handgreep (alleen in 16 en 25 mm).
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LiteRise®: koordloos systeem
Zoek je een koordloos bedieningssysteem? Dan is LiteRise® een goede keuze. Het systeem is heel eenvoudig: je trekt de
raambekleding met je hand omhoog of omlaag om de positie te veranderen. Vervolgens blijft de raambekleding hangen in de positie
waarin je deze loslaat.

MegaView™ Horizontale Jaloezie
MegaView™ Horizontale Jaloezieën bieden u het extra zicht en de extra privacy waarnaar u wellicht op zoek was. De Jaloezieën zijn
leverbaar in alle kleuren en ze sluiten op dezelfde manier als normale 25 mm Jaloezieën. Wanneer u ze echter opent, heeft u een
MegaView™ naar buiten, doordat het zicht naar buiten verdubbeld is.

Combineer met Top-Down/Bottom-Up
Jaloezieën kunt u combineren met Top-Down/Bottom-Up. Dit systeem maakt het mogelijk om de raambekleding op verschillende
manieren te laten hangen. Open ze vanaf de bovenkant, de onderkant, of zet ze ergens daartussen vast. Je creëert er de perfecte balans
tussen privacy en natuurlijk licht mee.
Elektrische bediening
Alleen tuimelen (batterijen)
Somfy schakelaar (motor, transformator 24V, schakelaar)
Somfy schakleaar (motor, wandschakelaar met ingebouwde transformator 24V inis DC-VB) Somfy
RTS (motor, trafo, ontvanger exclusief bedieningsopties)
Afstandbediening (1-Kanaals)
Afstandbediening (Meer-Kanaals)
Draadloze wandschakelaar Somfy
Draadloze wandschakelaar met timer Somfy
PowerView® Motorisation
Houd je van ultiem gemak en comfort? Ben je een echte smart home-fan? Dan is PowerView® Motorisation ideaal. Dit systeem kun je
combineren met alle jaloezieën. Met PowerView® Motorisation bedien je je raambekleding vanaf iedere locatie met een smartphone,
tablet of afstandsbediening, maar kun je de producten ook koppelen met slimme assistenten als Google Home Apple, HomePod en
Amazon Alexa. Op die manier bedien je je raambekleding met stembesturing!
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Kindveiligheid
Met oog voor veiligheid
Kindveiligheid is één van de belangrijkste onderdelen van raambekelding
producten. Wij bieden optimale veiligheid in onze raamdecoratie voor ruimten
met peuters en jonge kinderen. Van koordloze alternatieven tot volledig
elektrische systemen. JEWL biedt een keur aan bedieningssystemen die zijn
ontworpen met oog voor veiligheid, comfort en vormgeving.

Bedieningsopties
Met behulp van ons LiteRise®-koordloze systeem kun je de jaloezie met
slechts één enkele beweging optrekken of neerlaten. Hierdoor wordt de
kindveiligheid vergroot en wordt tegelijkertijd een strakke, opgeruimde
uitstraling verkregen.

Minimale en maximale maten
Omschrijving
Minimale breedte

16 mm

25 mm

35/50/70 mm

Afmeting

Afmeting

Afmeting

(cm)

(cm)

(cm)

26

22

25/30/45

Minimale hoogte

30

30

30/30/40

Maximale breedte

270

330

450/500/500

Maximale hoogte

250

300

300/500/400

Maximale oppervlak

6m2

6m2

9/12/12,5m2

Pakkethoogte
Hoogte
16 mm jaloezie

100 cm

150 cm

200 cm

250 cm

300 cm

8,5 cm

10 cm

12 cm

14 cm

-

25 mm jaloezie

6,8 cm

8 cm

9,2 cm

10 cm

11 cm

35 mm jaloezie

7,5 cm

9,5 cm

11 cm

11,5 cm

12 cm

50 mm jaloezie
70 mm jaloezie

7,5 cm
11 cm

8,5 cm
12,5 cm

10 cm
13,5 cm

11,5 cm
14,5 cm

13,5 cm
16 cm

Afmetingen bovenbak en onderlat BB & OL
Type jaloezie Hoogte BB
Breedte BB
Hoogte OL

Breedte OL

16/25 mm

2,5 cm

2,5 cm

1,2 cm

2,1 cm

35 mm

3,6 cm

4 cm

1,6 cm

3,4 cm

50/70 mm

5,5 cm

5 cm

2 cm

5 cm

5 cm
7 cm
-

1,5 cm
1,5 cm
1,5 cm
1,5 cm

5 cm
5 cm
5 cm
7 cm

Retro 50 mm
8,5 cm
Retro 70 mm
8,5 cm
OL Hout 50 mm
OL Hout 70 mm
Voorlijst dikte 1,6 cm
VL Hout
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Jaloezie 16/25 mm.
29

43,5

1000

25

43,5
25

12

25
21,6

Horizontale jaloezieën met 25 mm bovenbak en 16/25 mm brede lamellen

51

1000

48

Jaloezie 35 mm.

37

51
40

14

35
34

Horizontale Jaloezieën met 35 mm bovenbak en 35 mm brede lamellen
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Jaloezie 50/70 mm.

74

1000

51

63,5
57

50

20

50

Horizontale Jaloezieën met 50 mm bovenbak en 50/70 mm brede lamellen

Speciale vormen
max. 200 mm

25/35/50 mm

max. 200 mm

Bestekomschrijving "JEWEL" Horizontale Jaloezieën
•

“JEWEL” Aluminium lamellen in 16, 25, 35, 50 en 70 mm.

•

Bevestiging d.m.v. combinatie wand- plafondsteun.

•

Bediening van de jaloezieën 16, 25 mm. Tuimelen d.m.v. tuimelstang en optrekken en neerlaten d.m.v.

•

koorden. Bij de 35, 50 en 70 mm. uitvoering is het tuimelen ook vervangen door koorden.
Jaloezie met zijgeleiding voor schuine ramen is alleen mogelijk in de 25 mm. uitvoering.

•

Voor Velux dakramen zijn standaard nummers en maten opgenomen.

•

Twee jaloezieën in één bovenbak.

•

Leverbaar in vele kleuren en uitvoeringen.

•

Montagerichtlijnen volgens voorschriften van de leverancier.
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www.jewel.nu

