Productinformatie Houten jaloezieën

Met de houten jaloezieën van Suntex schept u in ieder interieur de perfecte combinatie
van functionaliteit en decoratie. De fascinerende eigenschap van de horizontale,
houten jaloezieën is het traploos kunnen regelen van de lichtinval: de lamellen leiden
zonnestralen als verstrooid, niet verblindend licht naar binnen, waardoor de ruimte
gelijkmatig belicht of verduisterd wordt. In één handomdraai schept u sfeer en privacy.
De trend om natuurlijke tinten in ons interieur toe te passen heeft de vraag naar houten
jaloezieën de laatste jaren enorm doen stijgen. En dankzij de uitgebreide keuze in horizontale,
houten lamellen is er voor ieder interieur wel iets passends te vinden.
De collectie houten jaloezieën omvat maar liefst een serie van 50 unieke soorten houttinten.
De nieuwe bamboo- en hoogglans lamellen maken de serie compleet. Uw houten jaloezieën
als blikvanger van uw interieur!
Houten jaloezieën zijn leverbaar in 25-, 50- en 65 mm lamelbreedte. Standaard worden zij
voorzien van kleur gecoördineerd ladderkoord. De 25-, 50- en 65 mm jaloezieën kunt u echter
ook een persoonlijke tint geven door een keuze te maken uit de ruime collectie ladderband.
De bediening geschiedt d.m.v. koorden, zowel voor het kantelen als het optrekken of laten
zakken van de jaloezieën. De houten koof om de bovenbak wordt geleverd in de lamelkleur
en geeft het product een hoogwaardige afwerking.
De maximale breedte waarin wij de houten lamellen kunnen leveren, varieert per kleur. De
meeste kleuren zijn leverbaar tot ca. 272cm breedte. Een klein aantal kleuren (bamboo) gaat
niet breder dan 240cm. De witte lamellen gaan bij 50mm tot 300cm breedte. Als u op de site
de breedte invult en dan de lamel kiest, dan blijven alleen de lamellen over die leverbaar zijn
in die kleur. De niet-leverbare lamellen in die breedte, worden ook niet getoond.

Pakkethoogtes houten jaloezieën:
Lamelbreedte
Hoogte
90cm
150cm
250cm
280cm

25mm
24cm
40cm
63cm
74cm

50mm
19cm
23cm
31cm
36cm

63mm
18cm
21cm
27cm
31cm

Aantal koorden en/of banden van houten jaloezieën:
2 koorden/banden: t/m 96cm
3 koorden/banden: vanaf 96 tot 160cm
4 koorden/banden: vanaf 160 tot 216cm
5 koorden/banden: vanaf 216cm
De breedte van het ladderband is bij 25mm: ca. 12,5cm
De breedte van het ladderband is bij 50mm: ca. 25mm
De breedte van het ladderband is bij 65mm: ca. 38mm
De afmetingen van de bovenbak (exclusief valance op de bovenbak):
Bij 25mm lamelbreedte: 36 x 38mm (hoogte x diepte).
Bij 50mm lamelbreedte: 50 x 58mm (hoogte x diepte).
Valance glad: diepte ca. 9mm, hoogte 65mm (gelamineerd)
De te leveren valance wordt bepaald door de gekozen lamel. De Valance wordt in exact
dezelfde kleur geleverd als de lamel. Daardoor is de koof in dezelfde kleur als de lamel.

