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"JEWEL" Vouwgordijnsystemen

Algemeen

Gericht op de hedendaagse trends en mogelijkheden biedt "JEWEL" u een collectie vouwgordijnen met een breed scala
aan stoffen. De collectie biedt de mogelijkheid om iedere projectomgeving naar eigen smaak in te richten. Tevens biedt
"JEWEL" de mogelijkheid om een systeem te bestellen zonder stof (type DB25).

Onderhoud

Alle vouwgordijnen worden gemaakt van Trevira CS stoffen die gemakkelijk te reinigen zijn. De stof is door de toepassing 
van klittenband eenvoudig van het systeem los te maken. Daarnaast dient u de optrekkoordjes aan de onderzijde los te
maken. Dit gaat het gemakkelijkst wanneer u eerst het vouwgordijn neerlaat, u kunt dan de stof reinigen.

Bediening

Het vouwgordijn systeem wordt standaard bediend d.m.v. een kettingsysteem met vertraging. Dit systeem is
uitermate geschikt voor het bedienen van zwaardere c.q. grotere vouwgordijnen. De systeemdiepte bedraagt 3 cm. 
Voor alle bedieningssystemen geldt, dat de optrekkoorden kleurgecoördineerd zijn.

Roman blind 2

De Roman blind 2 is een vouwgordijn met horizontale opgestikte baleinen, waardoor het vouwgordijn een strakker 
aanzien krijgt. De segmenthoogte is ca. 25 cm. Het onderste segment is ca. half zo hoog als de overige segmenten.

Vouwgordijnen met voering

Bijna alle vouwgordijnen kunnen gevoerd worden. Hierdoor ontstaat een verduisterend effect en wordt de stof 
beschermd tegen zonlicht en verkleuring. Standaard wordt de voering geleverd in een dichte stof
(wit of beige). Volledige black-out stof of iedere andere gewenste stof is ook mogelijk, mits de samenstelling van de 
stoffen hetzelfde zijn.

Opties

Roman Blind, Italian Blind of Austrian Blind
Vouwgordijn met voering
Hout geweven

Elektrische bediening

Onderdelen in  Wit / Grijs

Afstandsteunen 60 - 108 mm
Afstandsteunen 108 - 156 mm
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    Bestekomschrijving "JEWEL" Vouwgordijnen

•  “JEWEL” Aluminium extrusieprofiel in 25 mm. bovenbak
•  Combinatie plafond- wandsteunen of afstandsteunen.
•  Bediening d.m.v. ketting (evt. met vertraging).
•  Uitvoering in Roman Blind met of zonder baleinen, Italian Blind of Austrian Blind.
•  Leverbaar in diverse stoffen in transparante en dichte uitvoering.
• Montagerichtlijnen volgens voorschriften van de leverancier.
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