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1.  Meet de strakke breedte maat op 3 plaatsen. Noteer 
de smalst gemeten maat en haal hier 5mm vanaf.

LET OP: De maten die u invoert zijn de 
maakmaten! 
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1. Kies uw gewenste overlap aan beide zijden en onderkant 
van het raam.
2. Breedte; meet de breedte van het raam op 3 plaatsen en tel 
de gewenste overlap hierbij op. Dit is de maat die u op dient te 
geven.
3. Hoogte; Meet de hoogte van het raam en tel hier ook uw 
gewenste overlap bij op. Deze maat geeft u op.
LET OP: de door u opgegeven maten zijn productiematen 
inclusief bak en onderlat. De maten die u opgeeft zijn de 
maakmaten.  

Let op! Het product wordt volgens opgegeven
afmetingen gemaakt.

Leveringstijd

Garantie

Voor de op maat gemaakte houten jaloezieën de levertijd is max 21werkdagen (ongebruikelijke bestelling voeren wij 
binnen de gestelde termijn uit). Bij afwezigheid van de lamellen in de bestelde kleur zult u meteen worden 
geïnformeerd 
over de datum van de volgende levering.

Opmerkingen

Wanneer het oppervlak van houten jaloezieën groter dan 2,5 m2 is, adviseren wij vanwege het gewicht de motor te gebruiken. 
Omdat de hout een natuurlijk product is, de kleuren kunnen van elkaar verschillen. De hout kan r op een lage of hoge 
luchtvochtigheideageren. Onder invloed van licht kan de hout van de kleur veranderen, de garantie op het wijzigen van houten 
lamellen of andere componenten is dan ook niet van toepassing. De kleuren van de band kunnen enigszins afwijken van de kleuren 
in monsters door veranderingen in het verfproces van de band. Als in uw bestelling niet anders is vermeld, heeft de bekledinglijst een 
breedte van de bestelde jaloezieën. We bieden koven met zijkanten en ingebouwd uit meerdere zijden (zie blz. 5).

Op het product wordt een 2-jaar garantie gegeven en op de motoren 5-jaar.

Uitgesloten van de garantie zijn meetfouten, verkeerde kleurkeuze, het normale verbruik van materiaal, krimpen, 
verkleuringen, verkleuring van staal, schade veroorzaakt door onjuiste montage, installatie op ongeschikte oppervlakken 
en / of misbruik of verkeerde gebied / plaats / ruimte (in het geval van de jaloezieën in een vochtige ruimtes). 
We geven geen garantie op vlekken die zijn ontstaan door het schrobben, condenswater, chemicaliën en insecten. 
Houten jaloezieën die aan de buitenkant zijn gemonteerd, zijn van deze garantie uitgesloten.

Bij het sluiten van 
de lamellen jaloezie 
wordt ongeveer 
2,5 cm hoger
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