
Sediflex 16 mm en 25mm

Lamel :
De aluminium lamellen hebben een breedte van 16 of 25mm. Onze collectie bestaat
uit meer dan 100 kleuren.
Bovenbak en onderlat :
De horizontale jaloezieën 16 en 25mm worden standaard uitgevoerd met een
bovenbak met een breedte van 27mm en een hoogte van 19mm. De onderlat bij
16mm heeft een breedte van 18mm, bij 25mm is deze identiek.
Zowel bij 16 als 25mm is de hoogte van de onderlat 6mm.
Bediening :
De standaard bediening gebeurt d.m.v. een koord voor het optrekken van de
lamellen en een pvc draaistang om de lamellen in gewenste positie te oriënteren.
Beide bedieningen kunnen links of rechts gekozen worden zowel samen als apart.
Afwerking :
Alle onderdelen hebben dezelfde kleur als de gekozen lamelkleur muv de
bevestigingssteunen.
Bevestiging :
Standaard worden alle jaloezieën zowel 16 als 25mm geleverd met muursteunen
voor zowel muur- als plafondbevestiging.

Bedieningsvarianten :

 Monocommando met eindeloze ketting.

 Met vaste slingerstang in alu.

 Gemotoriseerd 24V ( Somfy ).

 Met draaiknop voor bediening tussen dubbel raam.

Opties :

 Kabelgeleiding in de dag of op de dag

 Onderlatfixeerbeugels

 Afstandsteun 15mm

 Afstandsteun 80-120 mm

 Verschillende lamelkleuren in 1 jaloezie

Maximale afmetingen :

Voor de 16mm jaloezie is de maximale breedte 2700mm en de maximale hoogte
2300mm.
Voor de 25mm jaloezie is de maximale breedte 3180mm en de maximale hoogte
3000mm.
Voor beide lamelbreedtes dient de maximale oppervlakte van 6 m² niet
overschreden te worden.

Hoogte Pakkethoogte

Hauteur Hauteur paquet

16mm 25mm

1000 mm 75 mm 60 mm

1500 mm 90 mm 70 mm

2000 mm 110 mm 80 mm

2500 mm 120 mm 90 mm

3000 mm 140 mm 100 mm



Sediflex 35 mm en 50mm

Lamel :
De aluminium lamellen hebben een breedte van 35 of 50mm. Onze collectie bestaat
uit een 15-tal kleuren.
Bovenbak en onderlat 35mm :
De horizontale jaloezieën 35 worden standaard uitgevoerd met een bovenbak met
een breedte van 36mm en een hoogte van 36mm. De onderlat bij 35mm heeft een
breedte van 34mm en een hoogte van 15mm
Bovenbak en onderlat 50mm :
De horizontale jaloezieën 50 worden standaard uitgevoerd met een bovenbak met
een breedte van 55mm en een hoogte van 50mm. De onderlat bij 50mm heeft een
breedte van 50mm en een hoogte van 20mm
Bediening :
De standaard bediening gebeurt d.m.v. een koord voor het optrekken van de
lamellen en een koord om de lamellen in gewenste positie te oriënteren. Beide
bedieningen kunnen links of rechts gekozen worden zowel samen als apart.
Afwerking :
Alle onderdelen hebben dezelfde kleur als de gekozen lamelkleur muv de
bevestigingssteunen en eindkappen.
Bevestiging :
Standaard worden alle jaloezieën zowel 35 als 50mm geleverd met schaarsteunen
voor zowel muur- als plafondbevestiging.

Bedieningsvarianten :

 Met vaste slingerstang in alu.

 Gemotoriseerd 230V ( Somfy ), steeds met bovenbak van 55x50mm.

Opties :

 Kabelgeleiding in de dag of op de dag

 Montagekappen i.p.v. schaarsteunen

 Afstandsteun 80-120 mm

 Verschillende lamelkleuren in 1 jaloezie

Maximale afmetingen :

Voor de 35mm jaloezie is de maximale breedte 3700mm en de maximale hoogte
3500mm.
Voor de 50mm jaloezie is de maximale breedte 3700mm en de maximale hoogte
3700mm.
Ongeacht de gekozen breedte of hoogte dient de maximale oppervlakte niet
overschreden te worden.

 35mm : 10 m²

 50mm : 12 m²

Hoogte Pakkethoogte

Hauteur Hauteur paquet

35mm 50mm

1000 mm 75 mm 95 mm

1500 mm 95 mm 110 mm

2000 mm 105 mm 130 mm

3000 mm 140 mm 155 mm
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