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Aluminium jaloezieën 25mm

1. aluminium latten / aluminium slat
2. bediening – staafje en touw / control – wand and cord
3. laddertouw / ladder string
4. lat onderaan / bottomrail

Bijkomende opties / additional options:

5. geleiding met strengen / side guide:
a. montage met boren

invasive mounting system
b. montage zonder boren

non-invasive mounting system
a. montage tegen de ruit aan

by the glass  mounting system

1. 2. 3. 4. 
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5b. 

5c. 

3 

Systeem
min. breedte

min.width [cm] 

max. breedte

max.width [cm] 

max. hoogte

max.heigth [cm] 

max. oppervlakte

max.surface [m2] 

�Aluminium jaloezieën 25mm
25mm aluminium venetian blind 40 240 220 4 

�Soort montage: venstervleugel (met boren, zonder boren, tegen de ruit aan), plafond, muur
Kind of assembly: window frame (invasive, non-invasive, by the glass), ceiling, wall 

Op maat gemaakt product  / Made to measure product

Precieze afstelling van de lichthoeveelheid zonder jaloezieën te moeten optrekken
Precise regulation of the amount of light drifting inside, without the necessity of raising the blinds 

Precisie van de constructie tot een breedte van +2 mm en een hoogte van +2 cm
Made with accuracy up to +2 mm width and +2 cm height 

 �Voor een breedte van minder dan 40 cm kunnen de bedieningsmechanismen zich aan de overzijde van de jaloezie bevinden
For width under 40cm, the lif t an d tilt control mechanisms ma y b e placed on the opposite sides 



Aluminium jaloezieën 50mm

1. aluminium latten / aluminium slat
2. geperforeerde lamel/ perforated slats
3. bediening – touw / control –  cord
4. laddertouw / ladder string

Bijkomende opties / additional options:

5. geleiding met strengen / side guide
6. ladderband / ladder tape

1. 2. 3. 4. 

5. 

6. 
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Systeem 
min. breedte

min.width [cm] 

max. breedte

max.width [cm] 

max. hoogte

max.heigth [cm] 

max. oppervlakte

max.surface [m2] 

Aluminium jaloezieën 50mm
50mm wooden  venetian blind 40 300 350 4 

Montagetype: venstervleugel met boren, plafond, muur  
Kind of assembly: window frame invasive, ceiling, wall 

Op maat gemaakt product / Made to measure product

Precieze afstelling van de lichthoeveelheid zonder jaloezieën te moeten optrekken
Precise regulation of the amount of light drifting inside, without the necessity of raising the blinds 

Jaloezieën uitgerust met metalen bedieningsmechanisme / Equipped with steel control mechanism 

 Precisie van de constructie tot een breedte van +2 mm en een hoogte van +3 cm 
Made with accuracy up to + 2 mm  width and +3 cm height 

Voor een breedte van minder dan 50 cm kunnen de bedieningsmechanismen zich aan de overzijde van de jaloezie bevinden 
For width under 50cm, the lif t an d tilt control mechanisms ma y b e placed on the opposite sides  



Aluminium jaloezieën Venus 16mm / 25mm

1. aluminium latten 25mm / aluminium slat 25mm
2. aluminium latten 16mm / aluminium slat 16mm
3. bediening – ketting / control –  chain
4. geleiding met strengen / side guide
5. geul bovenaan / headrail

Bijkomende opties / additional options:

Verkrijgbare kleuren van de geul bovenaan: wit, 
bruin, gouden eik, noot
Available headrail colours: white, brown, golden oak, 
walnut.

1. 2. 3. 4. 5. 
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Systeem 

min. 

breedte 

min.width 

[cm] 

max. 

breedte 

max.width  

[cm] 

max. 

hoogte 

max.heigth 

[cm] 

max. 

oppervlakte 

max.surface 

[m2] 

Aluminium jaloezieën Venus 16mm / 25mm 
Aluminium venetian blind Ven us  16mm / 25mm 

40 200 220 3,2 

Montagetype: tegen de ruit aan
Kind of assembly: by the glass mounting system 

Op maat gemaakt product / Made to measure product

Precieze afstelling van de lichthoeveelheid zonder jaloezieën te moeten optrekken
Precise regulation of the amount of light drifting inside, without the necessity of raising the blinds 

  Precisie van de constructie tot een breedte van +2 mm en een hoogte van +3 cm 
Made with accuracy up to +2 mm width and +3 cm height 

Brede, probleemloze opening van het venster door de platte geulconstructie bovenaan 
Flat structure of a headrail al lo ws to easily open the window wi de  



Plaats die de jaloezie inneemt na optrekken in cm (inclusief mechanisme bovenaan)

Aluminium 
jaloezieën 

25mm

Laddertype touw  band touw  touw  touw  

Ho
og

te
 v

an
 d

e 
ja

lo
ez

ie
 (c

m
)

100 6 12 11 7 6 

120 7 12 11 8 7 

140 7 13 12 8 7 

160 8 13 12 9 8 

180 8 15 13 9 8 

200 9 15 13 9 9 

220 9 16 14 10 9 

240 10 16 15 - - 

260 10 18 16 - - 

280 11 18 16 - - 

300 - 20 17 - - 

*De waarden uit de tabel zijn vastgelegd met een precisie van ongeveer 1 cm

De koper dient zelf na te gaan of het product geschikt is voor zijn specifieke omstandigheden.  
The buyer is obliged to ensure if the particular product could be used in the given conditions. 

Opgelet! In bepaalde omstandigheden kunnen kinderen verstrengeld raken in een touwlus of de ketting van de vensterschermen. Er bestaat dan ook een 
groot risico dat deze elementen zich om hun nek winden en zij verstikken of permanent gehandicapt raken. Om te vermijden dat kinderen verstrengeld raken 
kettingen of touwen moeten deze worden aangebracht op een voor hen ontoegankelijke plaats. Bind touwen niet vast. Ga na of de touwen niet kruisen of 
een lus vormen.

Caution! Under certain circumstances, small children and toddlers can get caught in the loops of control lines and chains used to operate window blinds. There is a 
danger that the lines could wind around their necks. To prevent that, keep children away from the lines and chains. 

„Blister” Witold Sozański, Andrzej Cygan Sp. J. 
ul. Pużaka 55a
38-400 Krosno 
Polen
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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