LASTENBOEKBESCHRIJVING : HOUTEN JALOEZIE
De houten jaloezie is samengesteld uit:
BOVENBAK

□

Een bovenbak in ovengelakt staal geleverd met als afmetingen
○ B40 x H36 voor lamellen van 25 en 35 mm met koordbediening
○ B56 x H51 voor lamellen van 25 en 35 mm met stangbediening of elektrische bediening en
voor lamellen van 50 mm met koord‐ stang‐ of elektrische bediening
○ De bovenbak wordt bekleed met een houten afdeklijst; de hoogte van de lijst is aangepast aan
de bovenbak. Voor een wandmontage is de sierlijst 30 mm breder dan de bovenbak. Voor een
montage in de dag is de sierlijst niet voorzien van zijstukken.

LAMELLEN

□

In Abachi, gekleurd en gevernist,
○ 25 mm
○ 35 mm
○ 50 mm
De lamellen worden gedragen door Tergal ladderkoorden die bevestigd zijn aan het
tuimelmechanisme van de bovenbak. De kleur van de ladderkoorden is aangepast aan de kleur
van de lamellen.

○ In optie kan men bij de 50 mm lamellen de ladderkoorden vervangen door een brede katoenen
ladderband in diverse kleuren.

ONDERLAT

□
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Onderaan worde de jaloezie afgewerkt met een onderlat in dezelfde kleur en houtsoort als de
lamellen. De afmetingen zijn aangepast aan de lamelbreedtes:
Voor 25 mm lamellen is de onderlat 27x16 mm
Voor 35 mm lamellen is de onderlat ………..  nog in te vullen, zie FF
Voor 50 mm lamellen is de onderlat 50x16 mm

BEDIENINGSMECHANISME

□
□
□
□

Standaard wordt er een koordbediening geleverd voor de hoogteverstelling en het oriënteren van
de lamellen.
Stangbediening met monocommando: met een plooibare draaistang stelt men de hoogte van de
jaloezie in en tuimelt men de lamellen (uitgang 45°)
Elektrische bediening: d.m.v. een motor 230V ingebouwd in de bovenbak van 56x51 mm met of
zonder schakelaar
Afstandbediening radio (ontvanger Somfy Centralis + handzender Telis 1 RTS)

MONTAGE

□
□

D.m.v. plafondsteunen, wandsteunen met of zonder uitsprong, of zijdelingse montage.
Varianten op montage:
○ Zijgeleiding
○ Wandmontage uitsprong maximum 210 mm

KLEURENGAMMA

□

Is leverbaar volgens de Boflex collectie.

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.
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