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Algemeen
De “JEWEL” horizontale houten 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 vier 
lamelbreedtes: 25, 35, 50 en 65 mm. De bovenbak, onderlat, ladderkoorden en bedieningskoorden worden 
geleverd in een bijpassende kleur. Voor de houten lamellen wordt een hoogwaardige kwaliteit gebruikt in 
standaard basswood en o.a. Real Oak, 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" houten jaloezieën worden op maat gemaakt.

Bedieningen
"JEWEL"  25, 35, 50 en 65 mm houten jaloezieën worden uitgevoerd met een optrek- en 
tuimelkoord in bijpassende kleur. Optrekken geschiedt d.m.v. een koord in bijpassende kleur. De 
bedieningszijde is naar keuze links of rechts. Optie elektrisch in diverse uitvoeringen.

Minimale en maximale maten 35mm 50mm
Omschrijving Afmeting Afmeting

(cm) (cm)
40 45
30 40

240 290
240 300
6m2 9m2

Pakkethoogte
Hoogte 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm 300 cm

25 mm jaloezie 21 cm 29 cm 37 cm 45 cm -
35 mm jaloezie 18 cm 24 cm 30cm 36 cm 40cm
50 mm jaloezie 16cm 20 cm 24 cm 28 cm 32 cm

25 mm
Afmeting

(cm)
35
30

240
240
6m2

4,5m2 4,5m24,5m2

Minimale breedte
Minimale hoogte
Maximale breedte 
Maximale hoogte
Maximale oppervlak Maximale 
oppervlakte Real Oak

65mm jaloezie 16cm 20 cm 24 cm 28 cm 32 cm
met ladderband +4cm +4 cm +6 cm +8 cm +10 cm
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Type bedieningen
Koordbediening (standaard)
Somfy schakelaar (motor, transformator 24V, schakelaar)
RTS/IO (motor, trafo, ontvanger exclusief bedieningsopties)

Afstandbediening (1-kanaals)

Afstandbediening (meer-kanaals)

Opties

Zijgeleiding spandraden o.d.d. of fixeersteunen onderzijde 

Koof in of op de dag
Ladderkoord of ladderband
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•  JEWEL Houten lamellen in 25, 35, 50  en 65 mm.

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

•  Bediening van de jaloeziën d.m.v. koorden.

•  Jaloezie met zijgeleiding voor schuine ramen.
•  Leverbaar in vele kleuren en uitvoeringen.

•  Montagerichtlijnen volgens voorschriften van de leverancier.
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Montage “op de dag”
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