
Productinformatie 

Buitenjaloezie 50mm flexibel 

 

De 50mm jaloezie wordt hoofdzakelijk toegepast in situaties 
waar de koofinbouwdiepte onvoldoende is voor bredere    
lamellen. De minimaal benodigde koofinbouwdiepte bedraagt 
105mm. De zijgeleiding bestaat uit een roestvrijstalen gelei-
dingskabel met kunststof mantel.  
 

De bediening gebeurt manueel of elektrisch. 
 

 
 
 Windbestendigheid (EN 13561): windklasse 3 
 
 2 tot 7 E-peilpunten verschil bij EPB –berekening 
 
 Klimaatbeheersing op hoog niveau 
 
 De beste warmtewering 
 
 Goede lichtregeling  
 
 Specifieke daglichtregeling mogelijk 
 
 

 

 

 

            

           FOTO 
 

Buitenjaloezie 60/80/100mm flexibel  

Het lamelpakket in opgetrokken toe-
stand is door het ontbreken van de 
kraalranden gereduceerd. De gebruiker 
heeft door het dunnere aanzicht van 
de lamel een beter zicht naar buiten. 
De zijgeleiding bestaat uit een       
roestvrijstalen geleidingskabel met 
kunststof mantel of aluminium zij-
geleiding. De bediening gebeurt manu-
eel of elektrisch. De optreklinten lopen 
door ponsgaten voorzien van kunststof beschermers. De mini-
maal benodigde koofinbouwdiepte bedraagt 105mm (60mm 
lamel)  of 120mm  (80mm lamel) en 140mm (100mm lamel). 
 
Opties: 

 Automatisch 40° lamelstand bij neergelaten jaloezie 

 Vrijdragende montage tussen of op de zijgeleiding 

 Verbeterde daglichtregeling 

 Zowel met ronde als rechthoekige zijgeleiding mogelijk 

De speciale lamelvorm, met een in de 
gekraalde zijkant meegerolde rubber 
strip, verbetert de sluiting van het  
lamellenpakket. Hierdoor heeft de  
jaloezie zeer goede verduisterende  
eigenschappen. De rubber strip biedt 
ook geluidsreductie. 
 
Een zeer bijzondere uitvoering zijn de 
typen –KV en –ELV.  
Hier is de hijsinrichting volledig in de zijgeleiders geïntegreerd. 
De   lamellen sluiten volledig en door de afwezigheid van pons-
gaten in het lameloppervlak zijn de verduisteringskwaliteiten 
van hoog  niveau. 
 
De  bediening gebeurt manueel of elektrisch. De minimaal be-
nodigde koofinbouwdiepte bedraagt 140mm. 
 
Opties: 

 Automatisch 40° lamelstand bij neerlaten jaloezie 

 Vrijdragende montage tussen of op de zijgeleiding 

 Verbeterde daglichtregeling 

 Zowel met ronde als rechthoekige zijgeleiding mogelijk 
 

Buitenjaloezie 88mm Z-vormig, gekraald Buitenjaloezie 60/80mm gekraald 

Buitenjaloezieën 

Stabiele en stevige lamellen dankzij de 
gekraalde zijkanten. De zijgeleiding 
bestaat uit een roestvrijstalen gelei-
dingskabel met kunststof mantel of 
aluminium zijgeleiding. De bediening     
gebeurt manueel of elektrisch. De op-
treklinten lopen door ponsgaten voor-
zien van kunststof beschermers. De 
minimaal benodigde koofinbouwdiep-
te bedraagt 105mm (60mm lamel) of 
120mm (80mm lamel). 
 

Opties: 

 Automatisch 40° lamelstand bij neergelaten jaloezie 

 Vrijdragende montage tussen of op de zijgeleiding 

 Verbeterde daglichtregeling 

 Zowel met ronde als rechthoekige zijgeleiding mogelijk 

 Lamel met rubberen strip (bij 80mm) 
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Algemene beschrijving buitenjaloezieën 
Verder in de ruimte wordt juist meer licht gebracht door reflectie via 
het plafond. Hierdoor wordt het gebruik van kunstlicht verminderd. 
 
Spreiding van daglicht 
Door de hoek van de lamellen van de buitenjaloezie te verstellen 
wordt de lichtintensiteit in de omgeving van het raam verminderd.  
 
Reflecties op beeldschermen 
Reflectie van daglicht op beeldschermen veroorzaakt vermoeide ogen 
en vermindert de productiviteit van de beeldschermgebruiker. Bui-
tenjaloezieën verminderen de schittering en dragen zo bij aan betere 
werkomstandigheden. 
 

 Specifieke daglichtregeling mogelijk 
De standaard lichtregulerende jaloezie is leverbaar als 60 en als 
80mm versie gekraald en als 88mm versie met Z-vormige lamellen. 
Deze jaloezieën bieden uitstekende eigenschappen zoals  het traditio-
nele buitenzonweringsysteem en een betere daglichtinval voor werk-
plekken. De jaloezie wordt automatisch neergelaten met een lamel-
kanteling van 40° en biedt zo een optimale bescherming tegen de 
zon. Afhankelijk van uw wensen kunnen lamellen verder worden ge-
sloten. Zo kunt u zelf de optimale lichtinval bepalen. De jaloezie heeft 
twee delen. De lamellen van de standaard  lichtregulerende jaloezie 
in het bovenste gedeelte hebben een kantelhoek van 40° en bieden 
zo een optimale bescherming tegen invallend zonlicht. De lamellen 
kunnen desgewenst afzonderlijk aangepast worden voor optimale 
lichtregulering. Dankzij deze functionaliteit valt het daglicht verder 
naar binnen zonder dat er schittering ontstaat op beeldschermen. De 
lamellen in het onderste gedeelte kunnen geleverd worden met per-
foraties, zodat uw zicht naar buiten blijft behouden wanneer ze volle-
dig gesloten zijn.  

 

Gedurende vele jaren beschouwen architecten het als bewezen dat 
buitenjaloezieën de meest efficiënte en meest flexibele vorm van zon
- en lichtregeling zijn. 
 

 Klimaatbeheersing op hoog niveau 
Door toepassing van buitenjaloezieën als zonwering is de overdracht 
van warmte naar binnen minimaal, met als resultaat de laagste    
stralingscoëfficiënt van alle types raamdecoraties. Zij regelen ook de 
lichtweerspiegeling en schakelen schitteringen uit. Buitenjaloezieën 
kunnen opgetrokken of neergelaten worden afhankelijk van de 
weersomstandigheden. De tuimelhoek kan worden geregeld om  
direct zonlicht buiten te weren en natuurlijk daglicht binnen te laten, 
volgens de eisen van de klant. 
De Helioscreen buitenjaloezie is een product dat ontwerpers en   
gebruikers een unieke combinatie van voordelen biedt: 
 

 De beste warmtewering 
De buitenjaloezie is het meest efficiënte zonweringsysteem dat ver-
krijgbaar is. Bij een lamelhoek van 45° en geïnstalleerd voor helder 
isolerend glas zal slechts 10% van de totale zonnewarmte in de ruimte 
doordringen. Dit creëert aangename werkomstandigheden en geeft 
aanzienlijke verminderingen van de koellast van airconditioning. In de 
winter kunnen verwarmingskosten gereduceerd worden door de 
hoeveelheid toegelaten zonnewarmte juist naar wens te verhogen. 
 

 Goede lichtregeling = Toelaten van daglicht 
Daglicht is ‘gratis’ energie en onmisbaar voor het menselijk lichaam. 
Bescherming tegen zonnewarmte belemmert onvermijdelijk zonlicht-
toetreding. Helioscreen buitenjaloezieën zijn verstelbaar, zodat de 
toegestane hoeveelheid daglicht in het gebouw kan worden aange-
past aan de individuele behoeften. 

 
hoogte (mm) 
incl. ophang- 

Beugels 

 
50mm 
lamel 

 
60mm 
lamel 

 
60mm 

flexibele 
lamel 

 
80mm 
lamel 

 
80mm 

flexibele 
lamel 

 
100mm 
flexibele 

lamel 

 
88mm 
Z-lamel 

 
88mm 
Z-lamel 

(hijsmechanisme 
 in zijgeleiders) 

1000 127 183 142 182 133 130 170 200 

1200 132 200 151 194 142 134 178 214 

1400 137 215 160 206 150 138 186 228 

1600 142 230 168 219 160 142 196 242 

1800 147 245 176 233 166 146 208 256 

2000 152 260 185 247 174 150 230 270 

2200 157 276 192 261 183 154 244 284 

2400 162 290 200 275 192 158 258 298 

2600 167 305 209 289 200 162 272 312 

2800 172 325 217 303 206 166 286 326 

3000 177 340 225 317 210 170 300 340 

3500 192 380 242 347 219 180 335 375 

4000 207 420 256 377 230 190 370 x 

4500 x 460 x 410 240 x x x 

Bediening is elektrisch. Pakkethoogtes zijn in praktijksituaties niet altijd constant. Neem 20mm als veiligheidsmarge. 

Afmetingen 

Type Bediening Max. breedte in mm. Max. hoogte in mm. Max. opp. m2 Koppelbaar tot 
breedte (mm.) 

Max. opp. per 
bediening (m2) 

50mm flexibel manueel 4000 4000 12 8000 16 

50mm flexibel elektrisch  4000 4000 16 8000 20 

60/80mm gekraald manueel 5000 4500 12 10000 12 

60/80mm gekraald elektrisch  5000 4500 16 10000 20 

60/80/100mm flexibel manueel 4400 4000 12 10000 12 

60/80/100mm flexibel elektrisch  4400 4000 16 10000 20 

88mm Z-vormige lamel Manueel 4000 4000 10 10000 10 

88mm Z-vormige lamel elektrisch  4000 4000 12 10000 16 

De minimale breedtemaat is 800mm. De maximale breedte en hoogte is afhankelijk van het type geleiding. 

Pakkethoogtes 



Bouwtechnische specificaties  
Buitenjaloezie 50mm flexibel 

 Uitsluitend leverbaar met spankabelgeleiding 

 Niet voorzien van manchetten of geleidestiften 

 Lamellen niet voorzien van kraling 

Type K 50A (Art.nr.:8131) 

 Bediening: manueel met slingerstang 

 Lamellen ongekraald 50mm 

 Zijgeleiding met Ø 3mm kabel, kabelsteun en kabelspanner 
 
Type EL 50 A (Art.nr. 8141) 

 Bediening: motor 230V/50Hz 

 Lamellen ongekraald 50mm 

 Zijgeleiding met Ø 3mm kabel, kabelsteun en kabelspanner 

Buitenjaloezie 60 & 80mm 
De buitenjaloezie met 60 of 80mm lamel is leverbaar in twee varianten: 
met lamellen met gekraalde zijkanten en met flexibele (ongekraalde) 
lamellen. De buitenjaloezie met flexibele lamellen is ook leverbaar met 
100mm lamel. De 80mm lamel is ook met rubberen strip verkrijgbaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ongekraald            Gekraald 
 
De gekraalde lamellen zijn stabiel en stevig. Bij de flexibele lamel ont-
breken de kraalranden, waardoor het lamellenpakket in opgetrokken 
toestand reduceert. 
 
Bovendien heeft de gebruiker door het dunnere aanzicht van de lamel 
een beter zicht naar buiten. 
 
Beide uitvoeringen zijn leverbaar met de volgende opties: 
 Automatisch 40 graden lamelstand bij neerlaten van de jaloezie 
 Vrijdragende montage tussen of op de zijgeleiding 
 Ronde, aluminium zijgeleiding 
 Verbeterde daglichtregeling 
 
Type K 60 A (Art.nr.: 8231) 

 Bediening: manueel met slingerstang 

 Lamellen gekraald 60mm 

 Zijgeleiding met Ø 3mm kabel, kabelsteun en kabelspanner. 
 
Type K 60 AS (Art.nr.: 8232) 

 Bediening: manueel met slingerstang 

 Lamellen gekraald 60mm 

 Zijgeleiding  met geëxtrudeerde aluminium profielen 
27x23,5mm met afstandssteunen 

Alternatief 

 Zijgeleidingsprofielen van 18x18mm 

 Zijgeleidingsprofielen van 26x18mm 

Type K 50A (Art.nr.:8131) 

Type EL 50 A (Art.nr. 8141) 

Type K 60 A (Art.nr.: 8231) 

Type K 60 AS (Art.nr.: 8232) 



Bouwtechnische specificaties  
Type K 60 ASS (Art.nr.: 8233) 

 Bediening: manueel met slingerstang 

 Lamellen gekraald 60mm 

 Zijgeleiding met geëxtrudeerde aluminium profielen 36,8x18mm 
met opsteekbevestigingssteunen 

 
Type K 60 ASK (Art.nr.: 8234) 

 Bediening: manueel met slingerstang 

 Lamellen gekraald 60mm 

 Zijgeleiding met geëxtrudeerde aluminium profielen 36,8x18mm 
met klembevestigingssteunen 

 
Type EL 60 A (Art.nr.: 8241) 

 Bediening: electromotor 230V/50Hz 

 Lamel gekraald 60mm 

 Zijgeleiding met Ø 3mm, kabelsteun en kabelspanner 
 
Type EL 60 AS (Art.nr.: 8242) 

 Bediening: electromotor 230V/50Hz 

 Lamel gekraald 60mm 

 Zijgeleiding met geëxtrudeerde aluminium profielen 27x23,5mm 
met afstandsteunen 

Alternatief 

 Zijgeleidingsprofielen van 18x18mm 

 Zijgeleidingsprofielen van 26x18mm 

  
Type EL 60 ASS (Art.nr. 8243) 

 Bediening: electromotor 230V/50Hz 

  Lamel gekraald 60mm  

 Zijgeleiding met geëxtrudeerde aluminium profielen 36,8x18mm 
met opsteekbevestigingssteunen 

  
Type EL 60 ASK (Art.nr.: 5244) 

 Bediening: electromotor 230V/50Hz 

  Lamel gekraald 60mm  

 Zijgeleiding met geëxtrudeerde aluminium profielen 36,8x18mm 
met klembevestigingssteunen 

Alternatief 

 Ronde zijgeleiding Ø 42mm. 

  
Type K 80 A (Art.nr.: 8331) 

 Bediening: manueel met slingerstang 

 Lamellen gekraald 80mm 

  Zijgeleiding met Ø 3mm kabel, kabelsteun en kabelspanner  
Optie 

  Als lichtregelende jaloezie  (Dual Light Control)  
 
Type K 80 AS (Art.nr.: 8332) 

 Bediening: manueel met slingerstang 

 Lamellen gekraald 80mm 

 Zijgeleiding met geëxtrudeerde aluminium profielen 27x23,5mm 
met afstandsteunen 

Alternatief 

 Zijgeleidingsprofielen van 18x18mm 

 Zijgeleidingsprofielen van 26x18mm 
Optie 

  Als lichtregelende jaloezie (Dual Light Control)  

  

  

  

Type K 60 ASS (Art.nr.: 8233) 

Type K 60 ASK (Art.nr.: 8234) 

Type EL 60 A (Art.nr.: 8241) 

Type EL 60 AS (Art.nr.: 8242) 

Type EL 60 ASS (Art.nr. 8243) 

Type EL 60 ASK (Art.nr.: 5244) 

Type K 80 AS (Art.nr.: 8332) 

Type: K 80 A (Art.nr.: 8331) 



Bouwtechnische specificaties  
Type K 80 ASS (Art.nr.: 8333) 

 Bediening: manueel met slingerstang 

 Lamellen gekraald 

 Zijgeleiding met geëxtrudeerde aluminium profielen 36,8x18mm 
met opsteekbevestigingssteunen 

Optie: 

  Als lichtregelende jaloezie (Dual Light Control)  
 
 
Type K 80 ASK (Art.nr.: 8334) 

 Bediening: manueel met slingerstang 

 Lamellen gekraald 

 Zijgeleiding met geëxtrudeerde aluminium profielen 36,8x18mm 
met klembevestigingssteunen. 

Alternatief: 

 Ronde zijgeleiding Ø 42mm. 
Optie: 

 Als lichtregelende jaloezie (Dual Light Control) 
 
 
Type EL 80 A (Art.nr.: 8341) 

 Bediening: electromotor 230V/50Hz 

  Lamel gekraald  

 Zijgeleiding met Ø 3mm, kabelsteun en kabelspanner 
Optie: 

 Als lichtregelende jaloezie (Dual Light Control) 
 
 
Type EL 80 AS (Art.nr.: 8342) 

 Bediening: electromotor 230V/50Hz 

  Lamel gekraald  

 Zijgeleiding met geëxtrudeerde aluminium profielen 27x23,5mm 
met afstandsteunen 

Alternatief 

 Zijgeleidingsprofielen van 18x18mm 

 Zijgeleidingsprofielen van 26x18mm 
Optie 

  Als lichtregelende jaloezie (Dual Light Control)  
 
 
Type EL 80 ASS (Art.nr.: 8343) 

 Bediening: electromotor 230V/50Hz 

  Lamel gekraald  

  Zijgeleiding met geëxtrudeerde aluminium profielen 36,8x18mm 
met opsteekbevestigingssteunen  

Optie 

  Als lichtregelende jaloezie (Dual Light Control)  

  

  
Type EL 80 ASK (Art.nr.: 8344) 

 Bediening: electromotor 230V/50Hz 

  Lamel gekraald  

 Zijgeleiding met geëxtrudeerde aluminium profielen 36,8x18mm 
met klembevestigingssteunen 

Alternatief: 

 Ronde zijgeleiding Ø 42mm. 
Optie: 

 Als lichtregelende jaloezie (Dual Light Control) 
 
 
 
 

SL 80 PZO (Type K 80 ASS, Art.nr.: 8333) 

SL 80 PZK (Type K 80 ASK, Art.nr.: 8334) 

EL 80 S (Type EL 80 A, Art.nr.: 8341) 

 

EL 80 P (Type EL 80 AS, Art.nr.: 8342) 

EL 80 PZO (Type EL 80 ASS, Art.nr.: 8343) 

EL 80 PZK (Type EL 80 ASK, Art.nr.: 8344) 



Bouwtechnische specificaties  
Buitenjaloezie 88-Z 

 Geleidestiften op elke lamel aanwezig 
 
Type K 88 AS (Art.nr.: 8432) 

 Bediening: manueel met slingerstang. 

 Z-lamellen gekraald. 

 Zijgeleiding met geëxtrudeerde aluminium, profielen 
27x23,5mm met afstandsteunen 

Alternatief 

 Zijgeleidingsprofielen van 18x18mm 

 Zijgeleidingsprofielen van 26x18mm 
Optie 

  Als lichtregelende jaloezie (Dual Light Control)  
 
Type K 88 ASS (Art.nr.: 8433) 

 Bediening: manueel met slingerstang. 

 Z-lamellen gekraald. 

 Zijgeleiding met geëxtrudeerde aluminium, profielen 
36,8x18mm met opsteekbevestigingssteunen. 

Optie 

  Als lichtregelende jaloezie (Dual Light Control)  
 
Type K 88 ASK (Art.nr.: 8434) 

 Bediening: manueel met slingerstang. 

 Z-lamellen gekraald. 

 Zijgeleiding met geëxtrudeerde aluminium, profielen 
36,8x18mm met klembevestigingssteunen. 

Alternatief: 

 Ronde zijgeleiding Ø 42mm. 
Optie 

  Als lichtregelende jaloezie (Dual Light Control)  
 
Type EL 88 AS (Art.nr.: 8442) 

 Bediening: electromotor 230V/50Hz 

 Z-lamellen gekraald 

 Zijgeleiding met geëxtrudeerde aluminium profielen 27x23,5mm 
met afstandsteunen 

Alternatief 

 Zijgeleidingsprofielen van 18x18mm 

 Zijgeleidingsprofielen van 26x18mm 
Optie 

  Als lichtregelende jaloezie (Dual Light Control)  
 
Type EL 88 ASS (Art.nr.: 8443) 

 Bediening: electromotor 230V/50Hz 

 Z-lamellen gekraald 

 Zijgeleiding met geëxtrudeerde aluminium profielen 36,8x18mm 
met opsteekbevestiginssteunen 

Optie 

  Als lichtregelende jaloezie (Dual Light Control)  
 
EL 88 PZK (Type EL 88 ASK, Art.nr.: 8444) 

 Bediening door de zijgeleiding 

 Bediening: electromotor 230V/50Hz 

 Z-lamellen gekraald. 

 Zijgeleiding met geëxtrudeerde aluminium, profielen 
36,8x18mm met klembevestigingssteunen. 

Alternatief: 

 Ronde zijgeleiding Ø 42mm. 
Optie 

  Als lichtregelende jaloezie (Dual Light Control)  

  

  
 

  

SL 88 P (Type K 88 AS, Art.nr.: 8432) 

SL 88 PZO (Type K 88 ASS, Art.nr.: 8433) 

SL 88 PZK (Type K 88 ASK, Art.nr.: 8434) 

EL 88 P (Type EL 88 AS, Art.nr.: 8442) 

EL 88 PZO (Type EL 88 ASS, Art.nr.: 8443) 

EL 88 PZK (Type EL 88 ASK, Art.nr.: 8444) 



Bouwtechnische specificaties  
  
Buitenjaloezie 100AF 

 Met slingerstang of motorisch bediende buitenjaloezie 

 100mm lamellen met zijgeleidingskabels 

 Flexibele 100mm lamellen ongekraald 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type K100AF 

 Met slingerstang bediende buitenjaloezie 

 Gerolvormde U-vormige hoofdrail van verzinkt staal 57x51mm 

 Vaste 15mm slingerstang langs binnen met 90° doorvoer 

 Positief kantelmechanisme om beweging van de lamellen door 
wind te voorkomen 

 Jaloezie kan neergelaten worden met lamellen in gesloten toe-
stand en opgetrokken worden met lamellen 25° geopend 

 Gerolvormde 100mm lamellen in gemoffeld en deels gerecy-
cleerd aluminium 

 Onderrail 100x20mm in natuurlijk geanodiseerd of geëxtrudeerd 
aluminium met poedercoating 

 Opgespannen kabel Ø 3mm in roestvrij staal met transparant 
nylon omhulsel 

 Zwarte onderrailafsluitdoppen optrekband en ladderkoorden in 
met aramide versterkt polyester 

 UV- en weersbestendige onderdelen in composietmateriaal 

 Windstabiel zoals verder bepaald door afmetingen en bediening 

  
 

  
Type EL100AF 

 Motorisch bediende buitenjaloezie 

 Gerolvormde U-vormige hoofdrail van verzinkt staal 57x51mm 

 Thermisch beveiligde motor 230V, stof en waterspat dicht vol-
gens IP54 

 Positief kantelmechanisme om beweging van de lamellen door 
wind te voorkomen 

 Jaloezie kan neergelaten worden met lamellen in gesloten toe-
stand en opgetrokken worden met lamellen 25° geopend 

 Gerolvormde 100mm lamellen in gemoffeld en deels gerecy-
cleerd aluminium 

 Onderrail 100x20mm in natuurlijk geanodiseerd of geëxtrudeerd 
aluminium met poedercoating 

 Opgespannen kabel Ø 3mm in roestvrij staal met transparant 
nylon omhulsel 

 Zwarte onderrailafsluitdoppen optrekband en ladderkoorden in 
met aramide versterkt polyester 

 UV- en weersbestendige onderdelen in composietmateriaal 

 Windstabiel zoals verder bepaald door afmetingen en bediening 



Bouwtechnische specificaties  
 

 

Type A: Kabelgeleiding 

 Staalkabel Ø3mm met transparant nylon omhulsel 

 Discreet zichtbaar 

 Vereist bevestigingspunt aan de onderkant van het systeem maar geen 
zijwaartse fixatie 

 
 
 
Type AS: Profielgeleiding 

 Geëxtrudeerde aluminium zijgeleiders 

 Eenvoudig verstelbare wandbeugels 

 Zijgeleiders bevestigd langs achter of zijkant 

 Dubbele zijgeleiders voor koppeling 

 Hoofdrail wordt bevestigd aan plafond 
 
 
Type ASC: Klik Profielgeleiding 

 Hoofdrail voorgeassembleerd aan kast 

 Gemonteerd als volledige voorgeassembleerd systeem via clip-on zijge-
leiders 

 Klikbeugels kunnen vooraf aangepast worden aan verticale gevelraam-
stijlen met het oog op een snelle installatie ter plaatse 

  Verkleinde lichtopening tussen zijgeleider en lamellen 

 Geen lichtopening tussen zijgeleider en gevel 

 Beschikbaar voor 60 en 80mm lamellen (flexibel of gekraald) en voor 
88mm lamel 

 Alleen met gemotoriseerde bediening 
 
 
TYPE ASS: Profielgeleiding MET OPSTEEKSYSTEEM 

 Zijgeleiders bestemd voor intensief gebruik, vierkant met dunne voor-
aanblik of rond 

  Zijgeleiders tot op een hoogte van 1.800mm bevestigd tussen hoofdrail 
en onderbeugel 

  Verkleinde lichtopening tussen zijgeleider en lamellen 

  Snelle installatie, minder boorwerk in de gevel 
 
 
TYPE ASK: Profielgeleiding MET KLEMSYSTEEM 

 Zijgeleiders bestemd voor intensief gebruik, vierkant met dunne voor-
aanblik of rond 

 Beugels met klemverbinding, geschikt voor bevestiging op draadstangen 
in verticale gevelraamstijlen 

 Beugels bestemd voor intensief gebruik met klemverbinding 

 Oploopkast kan ondersteund worden door zijgeleiders tot een breedte 
van 2.500mm (optie) 

 Verkleinde lichtopening tussen zijkanaal en lamellen 

 Grotere afstand tot gevel (tot 500mm) mogelijk 
 
 
TYPE V-AS: Profielgeleiding MET INGEWERKTE OPTREKBAND 

 Alleen 88mm lamel 

 Bediening met slingerstang of gemotoriseerd 

 Optrekband ingewerkt in zijgeleider 

 Geen optreklintgaten in lamellen; verbeterde privacy en verduistering 

 Onderrail beveiligd tegen optillen door wind of handmatig optillen 
 
 



Bouwtechnische specificaties  

De optie van een manueel bediende onderrail in noodgevallen werd 
ontwikkeld om voor een gemakkelijke toegang van buitenaf te zorgen 
door het optillen van de onderrail en deze te vergrendelen in de boven-
positie. 
Deze optie kan in noodgevallen ook van binnenuit gebruikt worden. In 
dat geval moeten de ramen wel naar binnen toe opengaan. 
 
Na het optillen van de onderrail kan deze vergrendeld worden door de 
onderrail 90° te verdraaien. De vergrendelingspinnen aan beide kanten 
van de onderrail zullen in de zijgeleidingsprofielen vergrendeld worden. 
De onderrail zal zo in de bovenpositie blijven steken. 
 
 
Eigenschappen 
● Verkrijgbaar voor 60, 60 flex, 80 en 80 flex lamellen 
● Alleen in combinatie met een 80mm onderrail 
● Compatibel met zijgeleiders:  

 Lengte van de onderrail is dezelfde als bij normale jaloezie 

 Afmetingen jaloezie: 
 - 800mm < B ≤ 2.200mm 
 - H ≤ 4.000mm 

 Hoogst mogelijke positie van de onderrail bij noodsituaties: 
door het gewicht van de lamellen is dit ingesteld op 2.500mm 
boven de onderste positie 

 Niet voor 88 en 100mm lamellen 

 Niet geschikt voor kabelgeleiding 
 
Er is een semidoorzichtige sticker verkrijgbaar (zie illustratie links,     
ca. 85mmx300mm) om de ramen aan te duiden, die uitgerust zijn met 
een jaloezie met vergrendelbare onderrail. 





Bestekbeschrijving buitenjaloezieën 

 

 
Beschrijving 
Vertikaal zakkende buitenjaloezie met horizontale aluminium 
lamellen. 
 
Oppervlaktebehandeling  
Koven, geleiding, onderlat en kabelsteunen: natuurkleurig gea-
nodiseerd, laagdikte ca. 15 µm. of gemoffeld middels poeder-
coatsysteem, laagdikte ca. 60 µm. volgens RAL-kleuren. 
 
Bovenbak 
Gerolvormd verzinkt staal in U-vorm, afmetingen 57x51mm. 
Optie: Geëxtrudeerd aluminium afdekprofiel (koof), natuur-
kleurig geanodiseerd met afdekkap en eindkappen. 
 
Lamellen 
Deze zijn gemaakt van een  van speciale hoogflexibele lege-
ring. 
Uitvoering (behalve 50, 60 en 80mm flexibel) kan met gekraal-
de zijkanten en bezorgen de lamel betere stevigheid. 
De lamellen worden voorbehandeld met Anorcoat® (een 
coatingsysteem dat de traditionele primer vervangt). I kleur 
gecoat met polyesterlak en in de oven gemoffeld volgens 
Hunter Douglas lakspecificaties. 
 
Hijsband 
Vervaardigd uit duurzaam, U.V. en weerbestendig, breuk-en 
knikvast, voorgekrompen polyester. (6x0,33mm). Alternatief: 
88 KV-ELV types, vervaardigd uit duurzaam, U.V. en weerbe-
stendig kunststof (dymetrol), 15,2x1,27mm. 
 
Onderlat 
Geëxtrudeerd aluminium profiel, natuurkleurig geanodiseerd 
of gepoedercoat, aangepast aan de vorm van de lamellen; met 
kunststof eindkappen die zijn uitgerust met geleidingspennen.  
 
Zijgeleiding  

 Types 50, 60, 80mm. Roestvrij stalen geleidingskabel 
gespannen tussen bovenbak en kabelsteunen.   

 Types 60, 80 en 88mm; Geëxtrudeerd aluminium    pro-
fiel met kunststofstrip voor geluidsvermindering, na-
tuurlijk geanodiseerd of gepoedercoat in een RAL kleur 
naar keuze. De lamellen zijn voorzien van geleidepen-
nen aan de uiteinden. 

 
Lamelophanging 

 Types 50, 60 en 80mm: U.V. en weerbestendig, gewe-
ven polyester kogelband. Lamellen worden verbonden 
tussen ladderkoorden. 

 Type 88mm: .V. en weerbestendig, geweven polyester 
kogelband. Lamellen worden afzonderlijk verbonden 
met het ladderkoord d.m.v. speciale clips in de kraal 
van de lamel. 

 

Verbindingskoord 
Een U.V. en weerbestendig geweven polyester koord verbindt 
de lamelophanging met het mechanische en zorgt voor een 
snelle loslating en verstelbaarheid van de stapel lamellen. 
 
Bediening 

 Bediening met slingerstang: met slingerstang via een 
universele koppeling naar een zelfremmende aandrij-
ving, die is opgenomen in de bovenbak of gemonteerd 
aan het uiteinde van de bovenbak. 

 Elektrisch bediening: met elektromotor 230V/50 Hz in 
de bovenbak.  De motor is beschermd tegen oververhit-
ting en is spatwaterdicht (IP54). 

 
De jaloezieën kunnen individueel worden bediend en/of     
gekoppeld met behulp van relaiskasten. Groepsbedieningen 
kunnen worden uitgebreid naar een compleet gebouwenbe-
heersysteem. Door toevoeging van een draadloze signaalont-
vanger kunnen systemen via een afstandsbediening gestuurd 
worden. 
 
Elektrische installaties kunnen worden bediend d.m.v. een 
zonnesensor, zon– en windautomaten, tijdschakelaars en   
relais, zodat een volledig geautomatiseerd centraal              
bedieningssysteem ontstaat. 
 
Afmetingen (zie ook de tabel op pagina 2) 
Afhankelijk van het type jaloezie. De maximale breedte en 
hoogte bedragen respectievelijk 5000 en 4500mm. 
Er kunnen meerdere jaloezieën op één bediening worden   
gekoppeld. 
 
Montage 
De bovenbak wordt door middel van speciale jaloeziebeugels 
gemonteerd. De geleiding wordt door middel van aluminium 
afstandhouders of kabelsteunen en RVS bevestigingsmateria-
len gemonteerd. 
 
Koof 
Indien geen bouwkundige koof aanwezig is, kunnen aluminium 
koven worden toegepast in diverse uitvoeringen. 
 
Garantie 
Garantietermijn: 5 jaar, mits onderhoudscontract waarbij de 
buitenjaloezieën vanaf oplevering jaarlijks onderhouden wor-
den door Helioscreen Projects. Wanneer de zonwering vanaf 
oplevering niet jaarlijks door Helioscreen Projects worden on-
derhouden geldt de standaard garantietermijn van 2 jaar. 
 
 
 

      

www.helioscreen-projects.be 

Onder voorbehoud van wijzigingen 


