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Railsysteem
Het "JEWEL" railsysteem is samengesteld uit hoogwaardige kwaliteitsonderdelen. De compacte rail is 
45 mm breed en 25 mm hoog. Kunststof runners met een berekende runnerafstand. De lamellen 
hebben aan de bedieningszijde een ruimte van ca. 1 cm, hierdoor kunt u makkelijk bij de bediening. 
Aan de niet-bedieningszijde zijn ze gelijk met het einde van de rail. Door de zelfstellende runner vallen 
de lamellen altijd in de juiste stand terug. Als tijdens het kantelen lamellen worden geblokkeerd, vallen 
de andere lamellen weer in de goede stand terug. Door het smalle runnerhuis is de pakketbreedte 
uiterst smal. Indien twee of meer rails naast of tegen elkaar worden gemonteerd, kunnen de lamellen 
aan de raileinden overlappend worden gemaakt. Alleen bij de bedieningszijde blijft er door de koorden 
een kleine opening. De afstandhouders worden geleverd in een nikkelstaal uitvoering.

Standaard uitvoering
Breedte rail
Hoogte rail
Breedte runner
Runners met verwisselbare lamelhaak
Bediening d.m.v. kantelketting en trekkoord
Kleur systeem
Plafondclips

45 mm
25 mm

8,5 mm
handmatig verwisselen

inclusief vertrager
Wit
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Minimale en maximale breedte maten
minimale maat
maximale maat

Aantal lamellen per meter
Omschrijving

52 mm
70 mm 
89 mm
127 mm

17

690

13
9

(cm)
20

24

aantal
lamellen

Berekening voor pakketbreedte
Pakketbreedte in cm Aantal lamellen x 0,85 cm

Opties
Overige systeemkleuren op aanvraag
2 in 1 rail
Wandsteunen 7,5 / 10 / 15-19 cm
Systeemplafondclips
Gebogen rail op aanvraag

Handbediening
Monobediening d.m.v. kuststofketting (ketting voor kantelen en op / neer)

Elektrische bediening
24 Volt motor, trafo, stuurkabel 2 m, motor linksachter of rechtsvoor. Max 21 kg lamelgewicht, breedte maximaal 700 cm
Handzender 6 kanaals
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PVC lamellen
De PVC lamel collectie van "JEWEL" is van hoogwaardige kwaliteit. Onze lamellen zijn de ideale oplossing
voor zonwering of verduistering, ze zorgen ook voor uw privacy en door hun isolerende eigenschappen passen  
ze perfect in een globaal concept van rationeel energieverbruik. Onze verticale  PVC lamellen werden getest 
en goedgekeurd door verschillende onafhankelijke onderzoeksinstellingen. Ze kregen o.a TNO goedkeuring m.b.t. 
M1-certificaat (brandvertragend). Bovendien zijn ze decoratief en leverbaar in vlak en gebogen uitvoeringen. PVC  
lamellen zijn leverbaar in de volgende vijf lamelbreedtes: 52, 70, 89, 127 en 300 mm.

Aluminium lamellen
De aluminium collectie van "JEWEL" is van hoogwaardige kwaliteit. Deze lamellen geven een ideale vorm van
raamdecoratie voor elke denkbare ruimte. De tijdloze lamellen zijn net zo op hun plaats in een zakelijke omgeving als 
in een woonomgeving. Aluminium lamellen zijn altijd gebogen en geven het lamel gordijn een decoratief uiterlijk, 
het nadeel is echter dat de lamellen minder goed sluiten dan vlakke lamellen. De voordelen van aluminium lamellen
zijn: doordat ze van een hoogwaardig aluminium kwaliteit vervaardigd zijn verkleuren deze niet en trekken niet krom
bij extreme hitte. De lamellen kunnen gereinigd worden met een niet alkalisch wasmiddel. Aluminium lamellen zijn leverbaar
in de volgende drie lamelbreedtes: 50, 70 en 89 mm.

Stoffen lamellen
Stoffen verticale lamellen worden geleverd in Polyester, Trevira CS en Glasfiber kwaliteiten. Deze zijn kleurecht en 
krimpvrij. Stoffen lamellen hangen recht d.m.v. een verzwaringplaatje dat onder in de lamel verwerkt zit. De 
verzwaringplaatjes zijn onderling verbonden met een witte kunststofketting zodat de lamellen bij het bediening keurig 
blijven hangen. Stoffen lamellen zijn leverbaar in de volgende drie lamelbreedtes: 89, 127 en 300 mm.
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    Bestekomschrijving "JEWEL" Verticale lamellen

•  “JEWEL” Aluminium afgerond extrusieprofiel met verwisselbare lamelpen, railgewicht 348 gram.
•  Afstandhouders uit chroom/nikkelstaal.
•  Lamelpen met veiligheidsslip- en rustkoppeling.
•  Uitvoering wit, overige kleuren op aanvraag.
•  Lamellen in PVC, stof of aluminium uitvoering in 50, 52, 63, 70, 89, 100, 127 of 300 mm.
•  Bediening koord met ketting of elektrisch.
•  Metalen wit gelakte plafondsteunen of clips voor systeemplafond.
• Metalen wit gelakte afstandsteunen waar nodig in diverse lengtes.
•  Gebogen uitvoeringen mogelijk.
• Montagerichtlijnen volgens voorschriften van de leverancier.
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Trapezium uitvoering Afstandbediening

Elektromotor 
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