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1060 Topdown knop
B + € 69,-

Min.   300  mm
Max.  1500 mm
Max.  2000 mm
Max.  2 m2

1001 Twee-in-één
B van beide producten

1000 Standaard
Basisprijs = B

Min.   260  mm
Max.  2700 mm
Max.  2500 mm
Max.  6 m2

Min.   600  mm
Max.  2700 mm
Max.  2500 mm
Max.  6 m2

1020 Eindloos Ketting 
B + € 59,-

Min.   450  mm
Max.  2700 mm
Max.  2500 mm
Max.  4 m2

1002 Eindloos Koord
B + € 59,-

Min.   450  mm
Max.  2700 mm
Max.  2500 mm
Max.  4 m2

Meerprijs zie separate 
prijslijst gemotoriseerd

Min.   600  mm
Max.  2700 mm
Max.  2500 mm
Max.  6 m2

16 mm Aluminium Jaloezie

1008
B + 100%

1010
B + 100%

1009
B + 100%

1011
B + 100%

Optrekken recht 
gedeelte mogelijk.

®

Sha
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Breedte bovenzijde 
minimaal 20 cm.
Optrekken niet 
mogelijk.

Breedte boven 
minimaal 20 cm. 
Optrekken recht 
gedeelte mogelijk.

Optrekken niet 
mogelijk.
Kleinste hoogte 
minimaal 0 cm.
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B + 100%

Breedte onderzijde 
minimaal 11 cm. 
Optrekken niet 
mogelijk.

Basisbreedte minimaal 30cm maximaal 270cm, kleinste hoogte minimaal 30 cm,  maximaal 250cm.

• Overige bijzondere modellen/uitvoeringen op aanvraag
• Voor het optimaal functioneren van de bijzondere modellen adviseren wij een maximale oppervlakte van 2m2
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24 mm

25 mm

Producthoogte
 in mm Ladderkoord

1000 80

1500 100

2000 120
2500 140

Pakkethoogte (indicatie in mm)

• Standaard wordt een jaloezie uitgevoerd 
met een transparante tuimelstaaf en 
kleurgecoördineerde koorden.

• Bij model 1020 (eindloos ketting) is het 
mechaniek leverbaar in wit, grijs of zwart en 
optioneel met metalen ketting (opgeven bij 
bestelling).

• Bij model 1002 (eindloos koord) is het koord wit 
met grijs en het mechaniek wit.

• De bediening wordt altijd gesplitst bij jaloezieën 
tot 30 cm breedte.

• Bij model 1060 is de draaiknop leverbaar in de 
kleuren wit en lichtgrijs (opgeven bij bestellen)

Bediening

Maximale afmeting met hellingshoek
• 2-draads 850 x 1200 mm
• 3-draads 1300 x 1300 mm

Zijgeleiding

16 mm Aluminium Jaloezie - specificaties

De standaard stalen bovenbak en onderlat zijn gevoelig 
voor vocht en zullen, om oxidatie te voorkomen, vervangen 
moeten worden door een aluminium bak en onderlat met 
een afwijkende kleur (opgeven bij bestelling). 

Deze aluminium bak en onderlat zijn verkrijgbaar in de 
kleuren 9011 (wit), 9023 (crème) en 9082 (aluminium).

Badkamerkwaliteit
Schaarsteun
Universeel

Montagesteunen

• Indien meerdere jaloezieën naast elkaar hangen, zullen 
wij altijd proberen de lamellen door te laten lopen 
(gelieve dit op uw bestelling aan te geven). Echter door 
de rek in de ladderkoorden en/of door verschillende 
gewichtsverhoudingen is dit niet 100% mogelijk. Zelfs 
bij identieke maatvoering kunnen  wij dit helaas niet 
garanderen.

• Bijzondere modellen zijn niet mogelijk met zijgeleiding
• Bij bijzondere modellen wordt de bovenbak niet 

afgeschuind geleverd.
• Producten < 600 mm breed kunnen scheef optrekken
• Jaloezieën waarbij de breedte-hoogte verhouding 1 : 3 

wordt overschreden, kunnen scheef optrekken. Advies 
om dan kabelzijgeleiding mee te bestellen.

Aandachtspunten

Tolerantie H - 16 mm jaloezie
Tolerantie op de bestelde hoogte (H) 
is - 10mm en + 10mm gemeten 
in open toestand.

Tolerantie H
- 5 mm tot + 20 mm

H
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1130 LiteRise®

B + € 59,-

Min.   330  mm
Max.  2000 mm
Max.  2000 mm
Max.  3,6 m2

1100 Standaard
Basisprijs = B

1101 Twee-in-één
B van beide producten

1103 Dakraam
B + € 35,- 

Min.   220  mm
Max.  3000 mm
Max.  3000 mm
Max.  6 m2

Min.   600  mm
Max.  3000 mm
Max.  3000 mm
Max.  6 m2

Min.   220  mm
Max.  1300 mm
Max.  1300 mm
Max.  1,5 m2

1104 Privacykoord
B + 15%

Min.   220  mm
Max.  3000 mm
Max.  3000 mm
Max.  6 m2

1105 Megaview® 
B + € 75,-

1120 Eindloos Ketting 
B + € 59,-

Min.   320  mm
Max.  3000 mm
Max.  3000 mm
Max.  4 m2

Min.   450  mm
Max.  3000 mm
Max.  3000 mm
Max.  4 m2

1102 Eindloos Koord
B + € 59,-

Min.   450  mm
Max.  3000 mm
Max.  3000 mm
Max.  4 m2

1160 Topdown knop
B + € 69,-

Min.   300  mm
Max.  1500 mm
Max.  2000 mm
Max.  2 m2

Meerprijs zie separate 
prijslijst gemotoriseerd

Min.   600  mm
Max.  3000 mm
Max.  3000 mm
Max.  6 m2

25 mm Aluminium Jaloezie 

1108
B + 100%

1110
B + 100%

1109
B + 100%

1111
B + 100%

Optrekken recht 
gedeelte mogelijk.

®
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Breedte bovenzijde 
minimaal 20 cm.
Optrekken niet 
mogelijk.

Breedte boven 
minimaal 20 cm. 
Optrekken recht 
gedeelte mogelijk.

Optrekken niet 
mogelijk.
Kleinste hoogte 
minimaal 0 cm.

Basisbreedte minimaal 30cm maximaal 300cm, kleinste hoogte minimaal 30 cm,  maximaal 300cm.
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B + 100%

Breedte onderzijde 
minimaal 11 cm. 
Optrekken niet 
mogelijk.

• Overige bijzondere modellen/uitvoeringen op aanvraag
• Voor het optimaal functioneren van de bijzondere modellen adviseren wij een maximale oppervlakte van 2m2
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1000 80 80

1500 95 100

2000 110 120
2500 130 140
3000 140 155

Pakkethoogte (indicatie in mm)

• Standaard wordt een jaloezie uitgevoerd met een 
transparante tuimelstaaf en kleurgecoördineerde 
koorden.

• Bij model 1120 (eindloos ketting) is het mechaniek 
leverbaar in wit, grijs of zwart en optioneel met 
metalen ketting (opgeven bij bestelling).

• Bij model 1102 (eindloos koord) is het koord wit 
met grijs en het mechaniek wit.

• De bediening wordt altijd gesplitst bij jaloezieën 
tot 30 cm breedte.

• Bij model 1160 is de draaiknop leverbaar in de 
kleuren wit en grijs (opgeven bij bestellen)

Bediening

Maximale afmeting met hellingshoek (max 15º)
• 2-draads 850 x 1200 mm
• 3-draads 1300 x 1300 mm

Zijgeleiding

Schaarsteun
Universeel

Montagesteunen
Met het kindveilige LiteRise®-systeem kunt u met één 
handige beweging de jaloezie traploos op en neer laten 
en tuimelen. Bij i.d.d. sluiting is aan de onderzijde van de 
jaloezie een kleine kiervorming. De jaloezie wordt 6 cm. 
langer geleverd als opgegeven, waardoor in een gesloten 
postitie drie extra lamellen op de onderlat liggen. 
Een jaloezie breder dan 1800 mm krijgt 2 handgrepen. 
Niet geschikt in vochtige ruimte. 

40 mm
10 mm

12 mm

LiteRise® model 1130

Megaview® model 1105
De Megaview® uitvoering sluit als een standaard 25 
mm jaloezie, maar bij het openen ontstaat er een extra 
grote doorkijk zoals bij een 50 mm jaloezie. Hierdoor 
wordt er bij de Megaview® een 
dubbele lamelafstand gecreëerd, 
terwijl de privacy, daglichtinval 
en een goed uitzicht naar buiten 
behouden blijft.

25 mm Aluminium Jaloezie - specificaties
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De standaard stalen bovenbak en onderlat zijn gevoelig 
voor vocht en zullen, om oxidatie te voorkomen, vervangen 
moeten worden door een aluminium bak en onderlat met 
een afwijkende kleur (opgeven bij bestelling). 
Deze aluminium bak en onderlat zijn verkrijgbaar in de 
kleuren 9011 (wit), 9023 (crème) en 9082 (aluminium).

Badkamerkwaliteit

• Indien meerdere jaloezieën naast elkaar hangen, zullen 
wij altijd proberen de lamellen door te laten lopen 
(gelieve dit op uw bestelling aan te geven). Echter door 
de rek in de ladderkoorden en/of door verschillende 
gewichtsverhoudingen is dit niet 100% mogelijk. Zelfs 
bij identieke maatvoering kunnen  wij dit helaas niet 
garanderen.

• Bijzondere modellen zijn niet mogelijk met zijgeleiding
• Bij bijzondere modellen wordt de bovenbak niet 

afgeschuind geleverd. 
• Jaloezieën < 600 mm breed waarbij de breedte-hoogte 

verhouding 1 : 3 wordt overschreden, kunnen scheef 
optrekken. Het advies is om dan kabelzijgeleiding mee 
te bestellen.

Aandachtspunten

Tolerantie H - 25 mm jaloezie
Tolerantie H
- 5 mm tot + 20 mm

H

Tolerantie op de bestelde hoogte (H) 
is - 10mm en + 10mm gemeten 
in open toestand.
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1300 Standaard
Basisprijs = B

Min.   350  mm
Max.  4000 mm
Max.  3000 mm
Max.  9 m2

1301 Twee-in-één
B van beide producten

Min.   600  mm
Max.  4000 mm
Max.  3000 mm
Max.  9 m2

1306 Koord/koord
Basisprijs = B

Min.   350  mm
Max.  4000 mm
Max.  3000 mm
Max.  9 m2

M
ot

or
is

at
ie

Meerprijs zie separate 
prijslijst gemotoriseerd

Min.   650  mm
Max.  4000 mm
Max.  3000 mm
Max.  9 m2

35 mm Aluminium Jaloezie
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Producthoogte
 in mm

Pakkethoogte 
ladderkoord

1000 80

1500 95

2000 110
2500 130
3000 140

Pakkethoogte (indicatie in mm)

• Standaard wordt een jaloezie uitgevoerd 
met een transparante tuimelstaaf en 
kleurgecoördineerde koorden,

• De bediening wordt altijd gesplitst bij jaloezieën 
tot 45 cm.

Bediening

Schaarsteun
Universeel

Montagesteunen

35 mm Aluminium Jaloezie - specificaties

Aantal ladderkoorden
Standaard uitvoering

Breedte in mm Aantal
< 1000 2

1001  <  1700 3
1701  <  2400 4
2401  <  3100 5
3101  <  3800 6
3801  <  4000 7

• Indien meerdere jaloezieën naast elkaar hangen, zullen 
wij altijd proberen de lamellen door te laten lopen 
(gelieve dit op uw bestelling aan te geven). Echter door 
de rek in de ladderkoorden en/of door verschillende 
gewichtsverhoudingen is dit niet 100% mogelijk. Zelfs 
bij identieke maatvoering kunnen  wij dit helaas niet 
garanderen.

• Jaloezieën < 600 mm breed waarbij de breedte-hoogte 
verhouding 1 : 3 wordt overschreden, kunnen scheef 
optrekken. Het advies is om dan kabelzijgeleiding mee 
te bestellen.

Aandachtspunten

Tolerantie H - 35 mm jaloezie
Tolerantie op de bestelde hoogte (H) 
is - 10mm en + 10mm gemeten 
in open toestand.

Tolerantie H
- 5 mm tot + 20 mm

H
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1590 Slingerstang
B + € 130,-

Min.   450  mm
Max.  4000 mm
Max.  3000 mm
Max.  9 m2

Ko
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d
1501 Twee-in-één
B van beide producten

Min.   600  mm
Max.  4000 mm
Max.  3000 mm
Max.  12 m2

1506 Koord/koord
Basisprijs = B

Min.   300  mm
Max.  4000 mm
Max.  3000 mm
Max.  12 m2

M
ot

or
is

at
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Meerprijs zie separate
prijslijst gemotoriseerd

Min.   650  mm
Max.  4000 mm
Max.  3000 mm
Max.  12 m2

1502 Eindloos koord
B + € 130,-

Min.   450  mm
Max.  4000 mm
Max.  3000 mm
Max.  9 m2

50 mm Aluminium Jaloezie 

1508
B + 100%

1509
B + 100%

Optrekken recht 
gedeelte mogelijk.

Breedte boven min. 
40 cm. 
.Optrekken recht 
gedeelte mogelijk.

1511
B + 100%

Optrekken niet 
mogelijk.
Kleinste hoogte 
minimaal 0 cm.

1514
B + 100%

Breedte onderzijde 
minimaal 11 cm.
Optrekken niet 
mogelijk. 

Basisbreedte minimaal 40cm maximaal 300cm, Kleinste hoogte minimaal 30 cm, maximaal 300cm. Max. opp.  6m²
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Overige bijzondere modellen/uitvoeringen op aanvraag
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• Standaard wordt een jaloezie uitgevoerd met 
kleurgecoördineerde trek- en tuimelkoorden.

• Bij model 1502 (eindloos koord) is het koord wit 
met donkerblauw en het mechaniek wit. 

• De bediening wordt altijd gesplitst bij jaloezieën 
tot 45 cm.

• Bij model 1590 is de slingerstang leverbaar 
in de kleuren aluminium en wit (opgeven bij 
bestelling).

Bediening

Schaarsteun
Universeel

Montagesteunen

57mm

50mm
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Producthoogte
 in mm

Pakkethoogte 
ladderkoord

Pakkethoogte 
ladderband

1000 80 85

1500 101 130

2000 130 150
2500 150 170
3000 160 180

Pakkethoogte (indicatie in mm)

50 mm Aluminium Jaloezie - specificaties

De standaard stalen bovenbak en onderlat zijn 
gevoelig voor vocht en zullen, om oxidatie te 
voorkomen, vervangen moeten worden door een 
aluminium bak en onderlat met een afwijkende kleur 
(opgeven bij bestelling). 

Deze aluminium bak en onderlat zijn verkrijgbaar in 
de kleuren 9011 (wit) en 9082 (aluminium).

Badkamerkwaliteit

* Bij model 1502 en 1590  worden nissteunen geleverd.

Aandachtspunten

Aantal ladderkoorden/banden
Standaard uitvoering

Breedte in mm Aantal
< 1220 2

1221  <  2120 3
2121  <  3020 4
3021  <  3920 5
3921  <  4000 6

• Indien meerdere jaloezieën direct naast elkaar hangen 
Indien meerdere jaloezieën naast elkaar hangen, 
zullen wij altijd proberen de lamellen door te laten 
lopen (gelieve dit op uw bestelling aan te geven). 
Echter door de rek in de ladderkoorden en/of door 
verschillende gewichtsverhoudingen is dit niet 100% 
mogelijk. Zelfs bij identieke maatvoering kunnen  wij 
dit helaas niet garanderen.

• Bijzondere modellen zijn niet mogelijk met zijgeleiding 
en/of ladderband.

• Jaloezieën < 600 mm breed waarbij de breedte-hoogte 
verhouding 1 : 3 wordt overschreden, kunnen scheef 
optrekken. Het advies is om dan kabelzijgeleiding mee 
te bestellen.

• Donkere kleuren ladderband kunnen vlekken 
veroorzaken op witte en lichte lamelkleuren. Wij 
kunnen hiervoor geen garantie afgeven.

• Bij model 1502 en 1590 steken de koordspoelen boven 
de bovenbak uit, waardoor er een kier van 10 mm aan 
de bovenzijde zichtbaar is bij plafondplaatsing.

• Bij bijzondere modellen wordt de bovenbak niet 
afgeschuind geleverd.

* Bij sommige lamelkleuren wordt een groter aantal
  ladderkoorden/banden gebruikt i.v.m. lamelgewicht.

Tolerantie H - 50 mm jaloezie
Tolerantie op de bestelde hoogte (H) 
is - 10mm en + 15mm gemeten 
in open toestand.

Tolerantie H
- 5 mm tot + 20 mm

H
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1706 Koord/koord
Basisprijs = B

Min.   450  mm
Max.  4000 mm
Max.  3000 mm
Max.  12 m2

70 mm Aluminium Jaloezie
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• Standaard wordt een jaloezie uitgevoerd met 
kleurgecoordineerde trek- en tuimelkoorden.

• De bediening wordt altijd gesplitst bij jaloezieën 
tot 45 cm.

Bediening

Schaarsteun met 
opvulblokje
Universeel

Montagesteunen

57mm

50mm
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Producthoogte
 in mm

Pakkethoogte 
ladderkoord

Pakkethoogte 
ladderband

1000 90 106

1500 100 122

2000 105 132
2500 115 142
3000 125 157

Pakkethoogte (indicatie in mm)

70 mm Aluminium Jaloezie - specificaties

De standaard stalen bovenbak en onderlat zijn 
gevoelig voor vocht en zullen, om oxidatie te 
voorkomen, vervangen moeten worden door een 
aluminium bak en onderlat met een afwijkende kleur 
(opgeven bij bestelling). 

Deze aluminium bak en onderlat zijn verkrijgbaar 
in de kleuren 9011 (wit), 9023 (crème) en 9082 
(aluminium).

Badkamerkwaliteit

Aandachtspunten

Aantal ladderkoorden/banden

Standaard uitvoering
Breedte in mm Aantal

< 900 2
901  <  1500 3

1501  <  2200 4
2201  <  2900 5
2901  <  3400 6
3401  <  4000 7

• Indien meerdere jaloezieën direct naast elkaar hangen 
Indien meerdere jaloezieën naast elkaar hangen, 
zullen wij altijd proberen de lamellen door te laten 
lopen (gelieve dit op uw bestelling aan te geven). 
Echter door de rek in de ladderkoorden en/of door 
verschillende gewichtsverhoudingen is dit niet 100% 
mogelijk. Zelfs bij identieke maatvoering kunnen  wij 
dit helaas niet garanderen.

• Jaloezieën < 600 mm breed kunnen scheef optrekken.
• Jaloezieën waarbij de breedte-hoogte verhouding         

1 : 3 wordt overschreden, kunnen scheef optrekken. Het 
advies is om dan kabelzijgeleiding mee te bestellen.

• Donkere kleuren ladderband kunnen vlekken 
veroorzaken op witte en lichte lamelkleuren. Wij 
kunnen hiervoor geen garantie afgeven.

Tolerantie H - 70 mm jaloezie
Tolerantie op de bestelde hoogte (H) 
is - 10mm en + 25mm gemeten 
in open toestand.

Tolerantie H
- 5 mm tot + 20 mm

H
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