
Houten / bamboe / aluminium jaloezieën 
Systeem 25 mm | 50mm | 50mm RETRO   
Montage boven venstergat / aan het plafond

Tips en advies

• Maak bij de meting alleen gebruik van stalen meetlint.
• Geef eerst de jaloeziebreedte op (gemeten van links naar rechts) en vervolgens de jaloeziehoogte (gemeten van boven naar onder).
• Bij montage van de jaloezie boven het venstergat dient u na te gaan of er genoeg plaats is tussen de bovenrand van het venstergat en het plafond.
• Onderstaand schema geeft de aanbevolen meetmethode weer maar u hoeft deze niet altijd toe te passen.

Meting 

Montage boven venstergat - manier 1.  Na optillen van de jaloezie bedekt deze het venstergat gedeeltelijk. 

Stap 1. De jaloeziebreedte is de venstergatbreedte + 10 cm.

Stap 2. De jaloeziehoogte is de venstergathoogte +10cm.

Stap 3. Kies de jaloeziekleur.
Stap 4. Kies de bedieningszijde van de jaloezie L/R (de bediening bevindt zich gewoonlijk aan de overzijde t.o.v. het handvat). 
Stap 5. Kies het laddertype waaraan de jaloezielatten moeten worden vastgemaakt: tape of touw.

Montage boven venstergat - manier 2.  Na optrekken van de jaloezie windt deze zich helemaal op boven het venstergat. 

Stap 1. De jaloeziebreedte is de venstergatbreedte + 10 cm.

Stap 2. Jaloeziehoogte = venstergathoogte + plaats boven venstergat om de jaloezie op te winden (tabel op pagina 2).

Stap 3. Kies de jaloeziekleur.
Stap 4. Kies de bedieningszijde van de jaloezie L/R (de bediening bevindt zich gewoonlijk aan de overzijde t.o.v. het handvat). 
Stap 5. Kies het laddertype waaraan de jaloezielatten moeten worden vastgemaakt: tape of touw.
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Montage aan het plafond 

Stap 1. De jaloeziebreedte is de venstergatbreedte + 10 cm.

Stap 2. De jaloeziehoogte is de hoogte van het plafond tot de vensterbank / vloer - 2cm.

Stap 3. Kies de jaloeziekleur.
Stap 4. Kies de bedieningszijde van de jaloezie L/R (de bediening bevindt zich gewoonlijk aan de overzijde t.o.v. het handvat). 
Stap 5. Kies het laddertype waaraan de jaloezielatten moeten worden vastgemaakt: tape of touw.

Opmerkingen 

• Onderstaande tabel laat zien hoe hoog de jaloezie moet worden gemonteerd zodat deze het venstergat niet zou bedekken na optrekken.
De hoogte van de jaloezie wordt als volgt berekend: 
jaloeziehoogte = venstergathoogte + plaats boven venstergat om de jaloezie op te winden

• Bij montage van de jaloezie boven het venstergat dient u na te gaan of er genoeg plaats is tussen de bovenrand van het venstergat en het plafond.

Product Laddertype Hoogte van het venstergat (cm) 
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 

Houten jaloezie 25mm touw 
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24 24 26 26 28 30 32 34 37 41 44 

Houten jaloezie 50mm 
band 21 23 25 26 28 29 32 35 37 39 40 

touw 17 19 22 23 24 26 27 28 32 33 34 

Houten jaloezie 50mm Retro band 23 25 26 28 30 33 35 37 - - - 

Bamboe jaloezie 50mm 
band 17 19 22 23 24 25 26 27 28 29 31 

touw 17 19 21 22 23 24 25 26 27 28 30 

Aluminium jaloezie 50mm 
band 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 

touw 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 

Vaste lijn: +48 13 43 226 04, Mobiel +48 799 129 900  
e-mail: customer.service@blinds-4-you.com | www.blinds-4-you.com 
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