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Abachi wood jaloezie
1350 (50 mm)
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tijd voor inSpiratie

Laat u inspireren en op nieuwe ideeën brengen door onze unieke en kleurrijke thema’s. Speciaal voor 
u samengesteld. Krijg een goede impressie welke kleuren jaloezieën het mooist aansluiten bij de 
verschillende interieurstijlen en kies de juiste jaloezie voor bij u thuis.

Materiaal

Houten jaloezieën geven warmte 
aan uw interieur, mede door de 
geur van echt hout. 

Indien u kiest voor een 
ladderband, zorgt een 
afwijkende kleur voor extra 
contrast en een bijpassende 
kleur voor meer rust. 

Kleurthema’s

Smaken verschillen. Vandaar 
dat we verschillende soorten 
kleurthema’s voor u hebben 
samengesteld. 

Spreekt een wit, minimalistisch 
interieur u aan? Bekijk dan eens 
ons kleurthema Mineral. Ieder 
thema is beschikbaar voor zowel 
aluminium als houten jaloezieën. 

Basswood jaloezie
Ral 7022 (50 mm)

Basswood jaloezie
1308 (50 mm)
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0013

0012

Style bovenprofiel én tuimelstang met een  geborsteld oppervlak

afwerking: Style

Nog een stap hoger qua afwerking: het aluminium bovenprofiel uitgevoerd met een geborsteld 
oppervlak. Dit moet gezien worden! Bij de lamelbreedte 25 mm is zelfs de tuimelstang geborsteld. 
Kies iedere gewenste lamelbreedte en lamelkleur in aluminium of hout met daarbij 1 van de 3 Style 
afwerkingen; alle combinaties zijn mogelijk.

Basswood Ral 9010 (65 mm)
met style bovenprofiel 0012
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Abachi wood jaloezie
1334 (50 mm)



Aluminium bovenprofiel

Het boven profiel is volledig 
afgedicht waardoor het 
systeem fraai afgewerkt en 
stofdicht is. Hierdoor kan op 
iedere gewenste plaats van 
het bovenprofiel de steun 
gemonteerd worden.

Standaard wordt een houten 
jaloezie afgewerkt met een 
houten koof in hetzelfde 
materiaal als de lamel. Deze is 
eenvoudig vast te klikken op het 
bovenprofiel. 

Vindt u het bovenprofiel ook zo 
mooi. Dan kunt u ook ervoor 
kiezen de koof weg te laten. Op 
de volgende pagina kunt u zelf de 
kleur van het bovenprofiel kiezen.
De onderlat is te allen tijde van 
hout en gelijk aan de lamel.

Stickerinformatie

Op de jaloeziestalen staat alle
benodigde informatie voor de
bestelling.

Kleurechtheid

Houten jaloezieën bestaan uit 
echt hout (muv Finesse wood) 
met alle bijbehorende natuurlijke 
eigenschappen. Zo kan de nerf 
en de kleur van het hout anders 
zijn dan van de gekozen staal. 
Hout is immers een natuurpro-
duct en reageert op licht, warm-
te en luchtvochtigheid. Vermijd 
te veel warmte en vocht en u 
zult nog jaren genieten van uw 
houten jaloezie.

Onderhoud

De jaloezieën zijn bij normale
omstandigheden vrijwel 
onderhoudsvrij. Toch kan 
zich op den duur stof op de 
lamellen verzamelen. Dit is het 
makkelijkst te verwijderen met 
een plumeau. 

Mocht er toch een vlek 
zijn, probeer deze met een 
vochtige doek te verwijderen. 
Gebruik hierbij geen 
schoonmaakmiddelen.

Jaloezieën naast elkaar

Bij jaloezieën naast elkaar zullen 
wij altijd proberen de lamellen 
door te laten lopen (gelieve 
dit op uw bestelling aan te 
geven). Echter door de rek in 
de ladderbanden en -koorden is 
het niet 100% mogelijk. Zelfs bij 
identieke maatvoering kunnen wij 
dit helaas niet garanderen.

eigenSchappen Silva jaloezie

Silva is de verzamelnaam voor ons hoogwaardige maatwerk houtprogramma. Een Silva houten jaloezie 
bestaat uit een aluminium bovenprofiel afgewerkt met een houten koof in dezelfde kleur als de lamellen. 
De koof is eenvoudig erop te klikken.

jaloeziekleur & houtsoort
lamelbreedte | prijsgroep

po
si

tie

25
 m

m

50
 m

m

65
 m

m

bedienings mogelijkheden

optrekkoord met 
tuimelstang s - -

optrekkoord met 
tuimelkoord - s s

S = Standaard
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overzicht profielkleuren

Standaard worden onze houten jaloezieën afgewerkt met een houten koof. Deze is gelijk aan de kleur van 
de lamellen. Het aluminium bovenprofiel is dan qua kleur mooi passend bij de kleur van de lamellen. Onze 
bovenprofielen zijn buitengewoon mooi en hoogwaardig. Wij kunnen ons, met name bij gelakte houten lamellen, 
heel goed voorstellen dat u liever geen koof wenst. Kies uit onderstaande kleuren uw eigen bovenprofiel. 

Ral 9010

73341

Ral 9001

73301

71108

73309

73307

73347

Ral 7006

73346

73369
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Ral 901671101

71103

Ral 7044

Ral 7030

Ral 7039

Ral 9006

73326

Ral 7043

Ral 7022

Ral 7016

71119

De weergegeven kleuren zijn bij benadering en kunnen iets afwijken van de daadwerkelijke profielkleur.



BaSiSuitvoering

Hout is tijdloos. Onze houten Silva jaloezieën zijn van hoogwaardige kwaliteit en vervaardigd uit 
verantwoorde houtsoorten in vele kleuren. Al onze houtsoorten zijn voorzien van een UV-bestendige lak 
die ervoor zorgt dat de gekozen kleur zo lang mogelijk gewaarborgd blijft.

Basswood

Noord-Amerikaans Basswood 
is een snelgroeiende boomsoort 
met een regelmatige 
houtnerfstructuur die zorgt voor 
een hoge stabiliteit.
De Basswood serie leveren 
we in een groot scala aan lak- 
en beitskleuren, waarbij we 
uiteraard alleen met kwalitatief 
hoogwaardige verf werken.

Deze jaloezie wordt 
standaard geleverd met 
kleurgecoördineerde 
optrekkoorden en tuimel-
koorden. De componenten zijn 
eveneens in een bijpassende 
kleur. Door het aluminium 
bovenprofiel zijn grotere 
afmetingen mogelijk.  

Bamboo Wood

Bamboo wood is een 
bamboesoort licht van gewicht 
met een voelbare structuur als 
toplaag. Bamboo Wood
bestaat uit verwassen 
houttinten en is leverbaar in de 
lamelbreedte 50 mm.

We doen er alles aan om de 
Ral-kleuren zo goed mogelijk 
gelijkend te maken. 
Ondergrond en glansgraad 
hebben invloed op de kleur. 
De RAL-kleuren zijn daarom bij 
benadering.

Leverbaar in de lamelbreedtes 
25 mm, 50 mm en 65 mm.

Het bovenprofiel bij lamelbreedte 
25 mm is een kleiner profiel en 
wordt alleen met ladderkoorden 
en zonder koof geleverd.

Basswood gebeitst Basswood gelakt

onze koordgewichten 
zijn vernieuwd!
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Abachi Wood

Abachi wood, ook wel Ayous 
hout genoemd is een zeer 
stabiele  loofhoutsoort die 
afkomstig is uit West-Afrika. 
Door de poriën is het hout licht 
van gewicht en heeft het een 
voelbare structuur als toplaag.

Leverbaar in de lamelbreedte 
50 mm.

Finesse wood

De jaloezie die optisch niet van 
echt hout te onderscheiden is 
met de voordelen van kunststof. 
Ideaal voor de badkamer en 
keuken. Vlekken zijn eenvoudig 
met een vochtige doek te 
verwijderen. 

De lamellen van de jaloezie 
zijn ook brandvertragend. De 
kleur van de ladderkoorden 
en ladderbanden zijn altijd 
bijpassend aan de kleur van de 
lamellen. Het is niet mogelijk om 
een andere kleur te kiezen.

Leverbaar in de lamelbreedte 
50 mm.

Premium wood

Voor de fijnproever zijn er de 
specifieke houtsoorten echt 
eiken, echt essen en wengé 
hout. Deze hoogwaardige 
houtsoorten geven het 
maximale houtgevoel aan uw 
woning. Zelfs de geur van hout 
zal in de ruimte aanwezig zijn. 

De verschillende houtsoorten
zijn voorzien van een UV-
bestendige lak die ervoor 
zorgt dat de kleur wordt 
gewaarborgd. 

Leverbaar in de lamelbreedte 
50 mm.
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techniSche detailS
Silva jaloezie

           

50 & 65 mm
met koof

           

50 & 65 mm
incl. steun en koof

A
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25 mm 
geen koof

25 mm
incl. steun

27,6 mm

58,5 mm

85 mm

35 mm

31,6 mm

62,1 mm

65 mm

34 mm
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houtsoort

Basswood 25 41 240 300 +0,5/-0,5 6,50
Basswood 50 41 350* 300 +0,5/-0,5 6,50
Basswood 65 41 270 300 +0,5/-0,5 6,50
Bamboo wood 50 41 240 300 +0,5/-0,5 6,50
Premium wood 50 41 240 300 +0,5/-0,5 6,50
Abachi wood 50 41 295* 300 +0,5/-0,5 6,50
Finesse wood 50 31 226 255 +0,5/-0,5 4,64

*De maximale breedte is per kleur afhankelijk; zie de prijslijst voor een overzicht.

Afmetingen en opties



lamelbreedte 25 mm 50 mm 65 mm

producthoogte 
(cm)

pakkethoogte 
ladderkoord

pakkethoogte 
ladderkoord

pakkethoogte
ladderband

pakkethoogte 
ladderkoord

pakkethoogte 
ladderband

100 20 - 21 14 - 16 16,5 - 18,5 14 - 16 16,5 - 18,5
150 27 - 29 18 - 20 22 - 24 18 - 20 22 - 24
200 35 - 37 21,5 - 23,5 27 - 29 21,5 - 23,5 27 - 29
250 43 - 45 25,5 - 27,5 32,5 - 34,5 25,5 - 27,5 32,5 - 34,5
300 51 - 53 29,5 - 31,5 38 - 40 29,5 - 31,5 38 - 40

Houten jaloezieën zijn verschillend in materiaal en lameldikte, daarom vindt u bovenstaand per maat verschillende 
pakkethoogtes.

Pakkethoogtes (circa maten in cm)

25 mm 50 & 65 mm 50 mm Finesse

productbreedte 
(cm)

aantal 
ladderkoorden

productbreedte 
(cm)

aantal 
ladderkoorden/-banden

productbreedte 
(cm)

aantal 
ladderkoorden/-banden

41 - 90 2 41 - 100 2 31 - 58 2

90,1 - 140 3 100,1 - 160 3 58,1 - 86 3

140,1 - 190 4 160,1 - 220 4 86,1 - 114 4

190,1 - 240 5 220,1 - 280 5 114,1 - 156 5

240,1 - 280 6 280,1 - 350 6 156,1 - 184 6

184,1 - 226 7

Aantal ladderkoorden/-banden per productbreedte

23

Abachi wood jaloezie
1336 (50 mm)
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Abachi wood jaloezie
1340 (50 mm) met
10 mm ladderband
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afwerkingSmogelijkheden

Ladderband ipv
ladderkoord

Naast een jaloezie met 
ladderkoorden bieden we 
ook een grote keuze aan 
ladderbanden in verschillende 
kleuren en maten. De gaatjes 
in de lamellen worden door de 
ladderband dan netjes bedekt. 

Ladderband is mogelijk bij 50 en 
65 mm lamellen.

Ladderkoord is mogelijk bij alle 
lamelbreedtes.

Nieuw zijn onze verfijnde 10 mm 
brede ladderbanden voor 50 
mm lamellen. 

25
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Zijgeleiding

Voor het fixeren van de jaloezie op 
bijv. een deur of raam is zijgeleiding 
dmv spandraden een uitkomst. 
25 en 50 mm lamelbreedtes zijn 
mogelijk met spandraden voor 
zowel “in de dag” als “op de dag” 
plaatsing. 

Montage “in de dag”

Montage “op de dag”

Klemsteunen

Mocht u een kunststof kozijn 
hebben waar u liever niet in 
wilt boren? Kies dan voor 
klemsteunen; deze zijn tevens 
mogelijk icm zijgeleiding.
25 mm lamelbreedte is mogelijk 
met klemsteunen.

functionele mogelijkheden

Heeft u kunststof kozijnen of zoekt u een oplossing voor dat ene draaikiepraam?  
Wij hebben het antwoord!
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50 & 70 mm
 

230V motor (netspanning)
(Toppoint Motion en Somfy)
Wanneer er een 
stroomvoorziening in de buurt 
is, kunt u uw jaloezie met een 
230V motor rechtstreeks 
hierop aansluiten. De ontvanger 
is mooi geïntegreerd in de 
motor en de jaloezie is met 
een afstandsbediening of 
wandschakelaar aan te sturen.

230V motor (huissysteem)
(Toppoint Motion en Somfy)
Bent u in het bezit van een 
huisautomatiseringssysteem? 
Dan kunt u uw jaloezie met 
een 230V motor rechtstreeks 
hierop aansluiten en de 
bediening van het huissysteem 
gebruiken. 

12V met accu
(Toppoint Motion)
Is er geen stroomvoorziening 
direct in de buurt? Wij bieden 
12V motoren met ingebouwde 
accu aan. Uw jaloezie is dan 
met een lader eenvoudig 
op te laden. De ontvanger 
is mooi geïntegreerd in de 
accumotor en de jaloezie is 
met een afstandsbediening of 
wandschakelaar aan te sturen.

Soort bediening

Afstandsbediening
De meeste motoren zijn 
aan te sturen met een 
afstandsbediening. Op één 
afstandsbediening kunnen tot 
wel 15 jaloezieën afzonderlijk 
bediend worden. Maar u kunt 
ook 15 groepen instellen 
waardoor u nog meer jaloezieën 
kunt bedienen (multichannel).

Wandschakelaar
Is de afstandbediening wéér 
kwijt? Of even onvindbaar? 
Wij bieden wandschakelaars 
aan die draadloos zijn en 
daardoor eenvoudig overal te 
plaatsen. 

elektriSche Bediening

Bevindt uw jaloezie zich op een moeilijk bedienbare plek of wilt u nog meer bedieningsgemak? 
Een elektrische bediening is de ideale uitkomst! U kunt één of meerdere jaloezieën vanaf uw bank 
in één keer aansturen. Naast het bekende merk Somfy bieden wij ook onze eigen ontwikkelde 
motoren aan, die zeer gunstig in prijs en hoog van kwaliteit zijn. 
Elektrische bedieningen hebben geen koorden of draaistangen en zijn daardoor 100% ChildSafe. 

27
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Abachi wood jaloezie
Ral 9010 (65 mm) met

bovenprofiel 71119
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meetinStructie

Voor u gaat meten...
•	Is	de	plaats	waar	u	het	product	wilt	monteren	vlak	en	waterpas?	Kan	de	ondergrond	het	product	dragen?	

Is	dit	niet	het	geval	dan	kan	dit	het	goed	functioneren	en/of		rechthangen	van	het	product	belemmeren.	
•	Geef	het	product		voldoende	ruimte	zodat	het	product	niet	in	contact	komt	met	klinken	e.d.
•	Meet	altijd	de	breedte	en	de	hoogte	op	3	plaatsen	en	gebruik	de	kleinste	maat.

Op de dag/op de muur

1) Meet de breedte (B) van het 
raamkozijn of tussen de muren 
en tel daar aan iedere zijde de 
 gewenste  overlap bij op.

 
2) Meet de hoogte (H) van het 

raamkozijn of tussen de 
muren + de pakkethoogte (zie 
pagina 23). 
Op deze manier wordt het 
openen en sluiten van het 
raam niet belemmerd.

3) Meet de hoogte (CS) van 
waar het product gemonteerd 
wordt tot te vloer.  
De bedie ning wordt dan op 
min. 1500 mm van de vloer 
gemaakt om zo de veiligheid 
van kinderen (ChildSafety) te 
waarborgen en te voldoen 
aan de EU-norm EN 16433 
en EN 16434.

In de dag/in het kozijn

1) Meet de breedte (B) van 
het raamkozijn of tussen de 
muren -10 mm. 

2) Meet de hoogte (H) tussen 
het raamkozijn of de muren. 
Houdt rekening dat er 
voldoende ruimte voor klinken 
overblijft zodat het raam goed 
 bedienbaar blijft en het pakket 
het openen en sluiten van het 
raam niet belemmerd.

3) Meet de hoogte van waar het 
product gemonteerd wordt 
tot te vloer (CS).  
De bedie ning wordt dan op 
min. 1500 mm van de vloer 
gemaakt om zo de veiligheid 
van kinderen (ChildSafety) te 
waarborgen en te voldoen 
aan de EU-norm EN 16433 
en EN 16434.

Bij “in de dag” is de koof 7 mm 
breder dan het product.

Op de venstervleugel 
(met zijgeleiding)

1) Meet de breedte (B) van 
het glas en tel daarbij de 
gewenste overlap in de 
breedte op.

 !  Houdt rekening met 
eventuele klinken op het 
raam/deur.

2) Meet de hoogte (H) van de 
venstervleugel -10 mm.

 Bij klemsteunen voor een 
kunststof ramen; meet de 
hoogte van de venstervleugel.

3) Meet de hoogte van waar het 
product gemonteerd wordt 
tot te vloer (CS).  
De bedie ning wordt dan op 
min.1500 mm van de vloer 
gemaakt om zo de veiligheid 
van kinderen (ChildSafety) te 
waarborgen en te voldoen 
aan de EU-norm EN 16433 
en EN 16434.

Bij een jaloezie “op de dag” 
wordt de koof voorzien van 
 zijkapjes. De koof is dan 35 mm 
breder dan het product. 

!

H CS

B

-10

H CS

B

-10

H CS

B

3,5 mm 3,5 mm

17,5 mm 17,5 mm

jaloeziebreedte

jaloeziebreedte

bovenaanzicht

3,5 mm 3,5 mm

17,5 mm 17,5 mm

jaloeziebreedte

jaloeziebreedte

bovenaanzicht
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Standaard 
montagetoeBehoren

Universele schaarsteun 
25 mm hout

1823 019 0000 verzinkt 

1823 019 1102 wit 

1823 019 1141 beige 

1823 019 1140 antraciet

Plafondschaarsteun 
25 mm hout

1823 018 0000 verzinkt 

1823 018 1102 wit 

1823 018 1141 beige 

1823 018 1140 antraciet

Universele schaarsteun 
50 & 65 mm hout

1824 007 0000 01 alu

1824 007 1102 01 wit 

1824 007 1141 01 beige 

1824 007 1190 01 antraciet

Koordkikker  
Child safe

1850 301 0000 transparant

Koordverbinder 
Child safe 
25 mm 

1851 150 1102 wit 

1851 150 1119 zwart 

1851 150 1140 grijs 

1851 150 1141 beige 

1851 150 1190 antraciet

Koordverbinder 
Child safe
50 & 65 mm 

1851 151 1102 wit 

1851 151 1119 zwart 

1851 151 1140 grijs 

1851 151 1190 antraciet



montagetoeBehoren 
met meerprijS

Spanschoen set 
“in de dag” 
25 mm & 50 mm hout

1810 100 0002 transparant

Spanschoen set 
“op de dag” 
25 mm hout

1810 100 0001 transparant

Spansteun set 
“op de dag” 
50 mm hout

1810 100 0005 alu

Wandsteun uitschuifbaar  
(verzinkt) voor universele  
schaarsteun 25 mm

1825 143 0011 00 verzinkt 

Wandsteun uitschuifbaar  
(verzinkt) voor universele  
schaarsteun 50 & 65 mm

1841 071 0010 00 verzinkt 
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Abachi wood jaloezie
1333 (50 mm)


