LASTENBOEKBESCHRIJVING: HORIZONTALE ALUMINIUM JALOEZIE
Is samengesteld uit:
BOVENBAK

□

Bovenbak in ovengelakt geprofileerd staal waarop de jaloezie bevestigd wordt en dat het
bedieningsmechanisme bevat (polyester trekkoord om de lamellen op te trekken of te laten zakken).
Het aantal koorden hangt af van de breedte van het gordijn. Een zelfblokkerende rem zorgt ervoor
dat het gordijn automatisch stopt in elke stand zodra men de koord (en) lost. De helling van de
lamellen kan geregeld worden met behulp van een oriëntatiemechanisme en trommels die
verbonden zijn door middel van een vierkante as. Het oriëntatiemechanisme wordt bediend dmv
koordjes of een afneembare plastic stang. De ladderkoorden bestaan uit polyesterdraden en zorgen
voor de ophanging en de tussenafstand tussen de lamellen en zijn bevestigd aan de
oriëntatietrommels. Deze ladderkoorden bestaan in 4 verschillende tussenafstanden, die
overeenkomen met de 4 beschikbare lamelbreedtes, zodat de lamellen steeds gelijkmatig overlapt
zijn.
Afmetingen van de bovenbak aangepast aan het type lamel en bediening (zie tabel):

○ 26 (b) x 24 (h) mm dikte 5/10
○ 40 (b) x 36 (h) mm dikte 5/10
○ 56 (b) x 51 (h) mm dikte 7/10
LAMELLEN
Een scherm bestaande uit:

□

Aluminium lamellen, gelakt, die een antistatische behandeling kregen of waarvan sommige bedekt
zijn met een polymeerlaagje, en een onderlat in geprofileerd staal, ovengelakt en behandeld tegen
corrosie.
Een breed gamma van meer dan 100 kleuren is beschikbaar voor de bovenbakken, lamellen en
onderlatten (raadpleeg de collectie en de tabel met kleurencombinaties voor kast en lamellen).
Afmetingen:
○ 16 mm x 25/100 dikte
○ 25 mm x 25/100 dikte
○ 35 mm x 25/100 dikte
○ 50 mm x 6/10 dikte

Uitvoering en kleur te kiezen uit onze collectie:
○ Tarief O
○ Tarief D
○ Tarief T‐Q
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ONDERLAT

□
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Een onderlat in geprofileerd staal corrosievrij en ovengelakt , in diverse kleuren beschikbaar,
aangepast aan kast en lamellen, waaraan de ladderkoorden en optrekkoorden worden bevestigd. De
onderlat zorgt ervoor dat de jaloezie mooi strak hangt en goed zakt. Afmetingen van de onderlat:
○ 21 x 12 mm (bxh), dikte 5/10 voor 16 en 25 mm jaloezie
○ 34 x 14 mm (bxh), dikte 5/10 voor 35 mm jaloezie
○ 53 x 13 mm (bxh), dikte 6/10 voor 50 mm jaloezie

BEDIENINGSMECHANISME

□

Koordbediening: standaard met optrekkoorden, zelfblokkerende rem en transparante
oriëntatiestang voor 16 en 25 mm jaloezie (max. 6 m²), voor de 35 (max. 9 m²) en 50 mm (max. 12
m²) gebeurt het oriënteren met koord.

□

Monocommando met PVC ketting (lengte 750, 1250, 1500, 2000, 3000) voor het oriënteren en
optrekken en neerlaten van de lamellen. Toepasbaar op 16 en 25 mm jaloezieën. Een ingebouwd
vertragingsmechanisme zorgt voor een ultralichte bediening en laat een maximaal gewicht toe van 7
kg. Het oprollen van de optrekkoorden gebeurt dmv een conisch systeem. (max. 5 m²)

□

Draaistangbediening voor het oriënteren, optrekken en neerlaten van de lamellen, toepasbaar op de
4 types, 16‐25‐35‐50 mm, uitgang 45°.
○ Bovenbak 25 x 25 max. 4 m²
○ Bovenbak 40 x 36 max. 10 m²
○ Bovenbak 56 x 51 max. 15 m²

□

Met draaiknop enkel voor het oriënteren van de lamellen. De jaloezie wordt geplaatst tussen de
dubbele beglazing. Dit is een toepassing voor mobiele wanden in burelen. Het optrekken van de
lamellen is onmogelijk. (max. 4 m²)

□

Elektrische bediening 16‐25‐35‐50 mm jaloezie voor het oriënteren, optrekken en neerlaten van de
lamellen.
○ Motor 24V inclusief transfo met of zonder schakelaar <4m² LV25
>4m² LW25
Opties:
○ Afstandsbediening radio met ontvanger en 1‐kanaalszender
○ Afstandsbediening radio met ontvanger en 4‐kanaalszender
Bovenbak 25 x 25

□

Elektrische bediening 230V met buismotor en bovenbak 56 x 51 mm voor 25 – 35‐ 50 mm jaloezie
met of zonder schakelaar.
Opties:

○ Afstandsbediening radio (ontvanger Somfy Centralis met handzender Telis)
○ Motor 24V Franciasoft SMI voor bovenbak 25x25 mm (type transfo in functie van aantal motoren,
niet inbegrepen. Zonder schakelaar.)

01/2014

VARIANTEN OP MONTAGE

□
□
□
□
□
□

Zijgeleiding
Wandmontage bovenbak 25x25 mm, uitsprong 5‐24 mm
Wandmontage bovenbak 25x25 mm, uitsprong 24‐145 mm (breedte <1900)
Wandmontage bovenbak 25x25 mm, uitsprong 24‐145 mm (breedte >1900)
Wandmontage bovenbak 40x36 of 56x51, uitsprong <145mm
Wandmontage bovenbak 40x36 of 56x51, uitsprong 145‐210 mm

OPMERKINGEN
Alle elektrische voorzieningen dienen aanwezig te zijn en zijn niet ten onze laste. De elektricien voert de
bekabeling uit volgens een door Boflex opgesteld bekabelingschema.
De in deze offerte gehanteerde afmetingen zijn volgens opgave OF volgens het lastenboek en worden
door ons geïnterpreteerd als zijnde de afgewerkte maten van de reepgordijnen.
Rolsteiger of stelling: niet inbegrepen, indien noodzakelijk door u te voorzien
INDIEN BIJLAGE: Hoeveelheden en prijzen: zie bijlage(n)
De vermelde prijzen zijn exclusief BTW, geleverd en geplaatst OF enkel geleverd.
De eenheidsprijzen zijn enkel geldig voor de volledige bestelling.
Onder voorbehoud van technische uitvoerbaarheid.
Voor gewijzigde uitvoering, aantallen of afmetingen dient deze offerte herberekend te worden.
Definitieve prijsofferte na technische klaarstelling en maatvoering.
Deze offerte kan afwijken van het lastenboek.

Technische tekeningen van FF overnemen. Overleggen
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