
Lamelgordijnen

MAATVOERING

Omschrijving  
Breedte in cm Hoogte in cm Opp

in m2Min. Max. Min. Max. 

Lamelgordijnen 60 580 30 350 20,3m2

Lamelgordijnen 1

Lamelmateriaal:
Textiel

Uitvoering lamellen
Breedtes in 89 mm

B

H

wit

nearest 9010

STANDAARD LEVERBAAR IN DE KLEUR

Standaard lengte eindeloos ketting

Kind veilige 
oplossing Producthoogte Bevestigingshoogte

bekend?

Veiligheidshaak

Product ≤ 250cm

Product > 250cm

Lengte bediening uitgaande van producten tot 250cm hoog: 100cm
Lengte bediening van producten vanaf 250cm hoog, is producthoogte minus 150cm.
Bijvoorbeeld: een producthoogte van 340cm geeft een lengte bediening van 190cm.

Ja

Nee

Ja

Nee

Maximale
bedieningslengte

Veiligheidshaak

Bevestigingshoogte – 150 cm

Maximaal 100cm

Producthoogte – 150 cm

Bevestigingshoogte – 150 cm

Inien u NIETS op uw bestelling vermeldt; dan zullen wij het product
‘kinderveilig’ leveren

Bediening handmatig
Ketting met koord

BEDIENING

PRODUCTOMSCHRIJVING



Lamelgordijnen

MEETINSTRUCTIE

Lamelgordijnen2

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

Meeting van de breedte van lamelgordijnen

1. Bij de keuze van lamelgordijnen met de breedte van
de hele ruimte of van de nis, dient men bij het plafond
te meten omdat de breedte daar vaak het smalst is.

2.In het bovengenoemde geval dient men minimum
1 cm minder dan de breedte van de ruimte aan te
nemen voor de breedte van lamelgordijnen.

3. De breedte van lamelgordijnen dient men minimum
40 cm groter dan de breedte van het raam (20 cm
aan elke zijde) aan te nemen.

4.Indien de keuze op de montage in de nis bij het
raam valt (meestal oudbouw) dient men in acht te
nemen dat de jalouzie de openingsbreedte van het
raam kan beperken.

Meeting van de hoogte van lamelgordijnen

1. Bij elegante vensterbanken en verwarming die we
zichtbaar willen maken adviseren wij lamelgordijnen
met de lengte vanaf het plafond tot aan de vensterbank.

1 Standaard rechts of links
(zijsluiting) 

2 Standaard links naar rechts
(lamellen links, bedziening rechts)

3 Middensluiting 4 Pakketcentraal

8 Twee in een railsysteem 2 in 1

2. Lamelgordijnen met de lengte van de gehele hoogte
van de ruimte (van het plafond tot aan de vloer) zien
er echt elegant uit, wij adviseren deze lengte als u de
vensterbanken, verwarming, pijpen, etc. wil verbergen.

3. Bij de jalouzieën tot aan de vensterbank raden wij
aan een meting op minimum twee plaatsen. Men dient
de hoogte 2-3 cm minder aan te nemen dan het kortste
afstand tussen het plafond en de vensterbank.

4. Als het plafond of de vensterbank scheef zijn of niet
helemaal verticaal – dient men in acht te nemen dat
deze onevenheden veel zichtbaarder zullen zijn dan
bij lamelgordijnen met de lengte tot aan de vloer.

5. Bij lamelgordijnen tot aan de vloer adviseren wij om
de lengte 3-10cm minder aan te nemen dan de hoogte
van de ruimte. Let wel, dat de te lange lamellen het
schoonmaken bemoeilijken en de te korte lamellen
niet echt netjes uitzien.

De keuze van de wijze van de montage
1. Meestal monteert men de lamellen aan het plafond.

2. De lamellen kunnen ook aan de muur worden
gemonteerd. In dit geval dient men te bedenken dat
de lamellen makkelijk moeten bewegen zonder de
vensterbank of de termostaat van de verwarming te
raken.

De keuze van de manier van het openschuiven 
1. Elk lamel kan zo worden gemonteerd dat de
bedieningsmechanisme zich aan de linker of rechter
kant kan bevinden.

2. De lamellen kunnen ‘’naar het kettinkje toe’’ (type II),
‘’van het kettinkje af’’ (type I) of vanuit het midden naar
beide kanten (type III) openschuiven.

3. Bij het kiezen van het systeem van openschuiven
dient men de toegankelijkheid tot de bedienings-
mechanisme in acht te nemen en hoe men de lamellen
wil verplaatsen bij het openen of wassen van het raam.

De keuze van de lengte van het kettinkje en het 
bedieningskoordje

1. De standaardlengtes van het ketting zijn 110cm,
150 cm en 200 cm maar het is ook mogelijk om de
lengte naar uw keuze te maken.

2. Bij het kiezen van de lengte van het ketting dient
men te bedenken dat een te korte ketting de toegang
daartoe belemmert en maakt de bediening van de
lamellen lastiger, en een te lange ketting raakt verstrikt,
stoort, en wordt een lievelingsspeelgoed van de kinderen.
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