
Traditionele jaloezieën 

 

Met de horizontale jaloezieën van Suntex betovert u ieder interieur met de perfecte 
combinatie tussen functionaliteit en decoratie. De fascinerende eigenschap van de 

horizontale jaloezieën is het traploos kunnen regelen van de lichtinval: geprofileerde 

lamellen leiden zonnestralen als gestrooid, niet-verblindend licht naar binnen, waardoor 

de ruimte gelijkmatig belicht of verduisterd wordt. In één handomdraai schept u 

privacy. 

De jaloezieën zijn leverbaar in verschillende tinten, van warm pastel tot zeer sprekende 

kleuren: onze kleurenwaaier biedt u een ruime keuze uit ca. 80 verschillende kleuren. De 

lamellen van de jaloezieën worden vervaardigd van een zeer hoogwaardig aluminium en zijn 

leverbaar in diverse breedtes (16, 25, 50 en 70 mm). De volgende uitvoeringen zijn 

verkrijgbaar: 

 Comfort jaloezieën (16 en 25mm); 

 Maxi jaloezieën ( 50, en 70mm); 

  

Maxi jaloezieën 

Voor zeer grote vensters kunnen wij de Maxi jaloezieën aanbieden, voorzien van 50, en 

70mm. Een retro-look in uw inrichting creëert u door de 50mm, of 70mm-lamellen te 

combineren met ladderband. 

Een eigenschap van jaloezieën is dat hogere jaloezieën (hoger dan 180cm) onder minder goed 

sluiten. Het is niet zo dat u dan horizontaal door de jaloezie heen kunt kijken, maar 

bijvoorbeeld schuin naar beneden door de lamellen naar beneden kunt kijken. Daarbij is het 

wel zo dat als een hele grote jaloezie en kleine jaloezie naast elkaar hangen, de grotere, 

hogere jaloezie minder goed kan sluiten dan de kleine.  

 

 

 

 

https://www.internetzonwering.com/jaloezieen


 

Comfort jaloezieën 

 

De Comfort jaloezieën worden met een optrekkoord en tuimelstaaf bediend. Zowel het 

optrekkoord als de tuimelstaaf kunnen links, rechts of gescheiden worden geplaatst. 

 

Jaloezieën met een groter oppervlakte van 5m2 worden voorzien van 2 remmen. Dit verbetert 

de remfunctie en de levensduur van de optrekkoorden en rem. 

 

Indicatie pakkethoogtes van de jaloezieën: 

   ladderkoord ladderband 

Hoogte 

jaloezieën 

lamelbreedte 

16mm 

lamelbreedte 

25mm 

lamelbreedte 

50mm 

lamelbreedte 

50mm 

100cm 8cm 8cm 8cm 8cm 

150cm 10cm 9,5cm 11cm 13cm 

200cm 12cm 11cm 13cm 15cm 

250cm 14cm 13cm 15cm 17cm 

300cm   14cm 16cm 18cm 

 
 ladderband ladderband 

Hoogte jaloezieën lamelbreedte 70mm lamelbreedte 90mm 

100cm 11cm 12cm 

150cm 13cm 14cm 

200cm 14cm 15cm 

250cm 16cm 17cm 

300cm 18cm 19cm 

 

 

 



 

 

 

Aantal ladderkoorden van aluminium jaloezieën 16mm: 
 

2 koorden: t/m cm 73,0cm 

3 koorden: vanaf 73,1 tot 121,0cm 

4 koorden: vanaf 121,1 tot 169,0cm 

5 koorden: vanaf 169,1 tot 217,0cm 

6 koorden: vanaf 217,1 tot 265,0cm 

7 koorden: vanaf 265,0 tot 313,0cm 

8 koorden: vanaf 313,1 tot 361,0cm  

 

Aantal ladderkoorden van aluminium jaloezieën 25mm: 
 

2 koorden: t/m cm 73,0cm 

3 koorden: vanaf 73,1 tot 121,1cm 

4 koorden: vanaf 121,1 tot 169,2cm 

5 koorden: vanaf 169,3 tot 217,2cm 

6 koorden: vanaf 217,2 tot 265,2cm 

7 koorden: vanaf 265,2 tot 330,0cm 

 

Aantal ladderkoorden of ladderbanden van aluminium jaloezieën 50mm: 
 

2 koorden: 35,0t/m cm 110,1cm 

3 koorden: vanaf 110,1 tot 180,1cm 

4 koorden: vanaf 180,1 tot 250,1cm 

5 koorden: vanaf 251,1 tot 330,1cm 

 

De breedte van het ladderband is bij 50mm: 25mm 

 

De afmetingen van de bovenbak: 

Bij 50mm lamelbreedte: 51 x 57mm (hoogte x diepte). 

 

  

 


