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Wit is altijd goed en daarom ook een ideale 

kleur voor jouw verticale jaloezieën. Met wit 

voor je raam creëer je een rustige en frisse basis 

waarmee je jarenlang vooruit kunt. En wit is zeker 

niet saai: het is tijdloos, puur en de perfecte basis 

voor iedere ruimte in huis. Daarbij is wit er in heel 

veel gradaties. De collectie bevat warme en koele 

wittinten, nieuwsgierig? Bekijk al onze wittinten 

in de waaiers.  

WHITE
BASIC
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Mag het wel wat meer knallen? Ga dan voor 

een stof in één van onze laatste trendkleuren. 

Onze trendwatchers hebben alleen de mooiste 

en hipste kleuren geselecteerd: koningsblauw, 

diepgroen, warm rood en catchy okergeel. 

Hoewel okergeel al een tijdje on-trend is, is 

deze kleur voorlopig nog wel een blijvertje. De 

kleur maakt je blij, trekt de aandacht en matcht 

makkelijk met andere tinten. Bekijk de laatste 

trendkleuren in onze waaiers.  

COLORS
TREND
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Een vleugje glamour in je interieur doet het altijd 

goed. Met rijke kleuren en warme materialen 

zoals fluweel, velours en goud creëer je al snel 

het gevoel van luxury living. Wist je dat je met 

de juiste raamdecoratie het luxe hotelsfeertje 

ook eenvoudig in huis kunt halen? Zo is deze 

verticale jaloezie in een zacht grijze kleur hiervoor 

uitermate geschikt. De jaloezie heeft een subtiele 

glans waardoor ze niet te opvallend, maar wel 

heel classy zijn!

FEELING
LUXURY
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Heb jij grote ramen in huis? Verticale jaloezieën 

zijn dan een goed idee. Je schuift ze in de 

ochtend gemakkelijk naar de kant waardoor je 

meteen kunt genieten van het uitzicht. Wil je aan 

het eind van de dag toch wat meer privacy? Met 

de ketting bedien je de lamellen eenvoudig zodat 

je in een handomdraai meer intimiteit creëert.

EENVOUD
FIJNE
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DINNER 
PARTY
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Met verticale jaloezieën kun je de gewenste 

lichtinval gemakkelijk bepalen. Sfeer en privacy 

zijn hierdoor perfect te regelen. Dus komen je 

vrienden op bezoek voor een gezellig etentje? 

In no-time switch jij je jaloezieën van vrij uitzicht 

naar zichtdicht voor de ultieme privacy. Hiermee 

zijn verticale jaloezieën het perfecte decor voor 

jouw intimate dinner party. Schuif maar aan!

YOUR

DINNER 
PARTY

kleurnr. 15247
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De badkamer is de plek waar je lekker kunt 

ontspannen na een lange dag. En wie wil dat 

nou niet: een mooie en comfortabele badkamer 

waar je heerlijk kunt relaxen? Je creëert je eigen 

indoor spa met mooie en vochtbestendige 

raamdecoratie. De speciale screenstoffen zijn 

vochtbestendig, makkelijk schoon te maken en 

verkrijgbaar met openingspercentages van 3% 

en 5%. Hoe lager het percentage hoe minder 

doorkijk je hebt. Ideaal voor de badkamer en zo 

wordt een ontspannen bad extra fijn! 

IN LICHT 
BADEN 
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Thuiskomen, schoenen uit en neerploffen op de 

bank. Niets is fijner dan dat. Met onze verticale 

jaloezieën kun je ongestoord genieten van een 

luie middag op de bank. Voor wat meer privacy 

kantel je namelijk gewoon de lamellen. Je kunt de 

lamellen zo draaien dat er niemand naar binnen 

kijkt, maar je toch kunt genieten van het daglicht. 

Ideaal voor een relaxte zondag!

SUNDAY
LAZY

kleurnr. 15255
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Een flinke eyecatcher haal je naar binnen met 

deze zwarte jaloezieën. Het contrast van de witte 

muren met de zwarte jaloezieën maakt de kamer 

extra krachtig. De strakke zwarte lijnen van de 

lamellen komen extra goed uit bij een design of 

industrieel interieur. En wees niet bang om te 

kiezen voor zwart, het is vaak lang niet zo heftig 

als je misschien denkt. 

BLACK
ALL
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Grijs is niet te donker en ook niet te licht. Grijze 

jaloezieën zijn daarom perfect voor jouw werk-

kamer. Met grijs kun je alle kanten op en het 

is eindeloos te combineren. Hiermee heb je 

een jaloezie waarmee je alle seizoenen uit de 

voeten kunt. Ontdek alle shades of grey in onze 

waaiers. Daarbij bevat de collectie ook speciale 

beeldschermgeschikte stoffen. Deze zijn ideaal 

voor de werkkamer. Zo kun je ongestoord aan de 

slag.

AHOLIC
WORK-
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Deze woonkamer vraagt om kleur! De strakke 

vloer en grote ramen kunnen wel een vrolijke 

tegenhanger gebruiken. De kleur blauw is 

hiervoor perfect. Deze klassieke en koninklijke 

kleur past perfect bij de design uitstraling van 

het interieur. Door te kiezen voor raamdecoratie 

in een matchende kleur met de muur heb je wel 

kleur in huis, maar wordt het niet te hysterisch. 

Bekijk al onze trendkleuren voor meer inspiratie!

BLUE
ROYAL

15251         15249        15250
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Verticale jaloezieën maken echt het verschil: 

ze zijn supermooi voor grote glaspartijen 

zoals openslaande deuren en ook nog eens 

handig in gebruik. Het stofpakket is licht en 

hierdoor makkelijk te bedienen. Dankzij het 

gewichtje onderin de stof blijven de jaloezieën 

mooi op hun plek hangen. Daarnaast hebben 

veel stoffen functionele eigenschappen zoals: 

beeldschermgeschikt, vochtbestendig, warmte-

werend, vlamvertragend en anti bacterieel.

Daarmee zijn verticale jaloezieën de ideale 

raamdecoratie voor iedere ruimte in huis.

LUXE
PURE

kleurnr. 15311 23
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Dit is wat er gebeurt als je design mixt met 

eenvoud. In de serie Luxury zitten rijke luxe 

stoffen met structuren, prints en een echt 

stofgevoel. Hou je wel van een beetje (meer) 

luxe? Kies dan voor een trek-tuimelstaaf in 

combinatie met een ingeseald ondergewicht. En 

voor de ultieme luxe kies je elektrische bediening 

met afstandsbediening en/of app.

LIVING
LUXURY

25kleurnr. 15237



Verticale jaloezieën van kunststof zijn bijzonder 

geschikt voor de keuken of badkamer. Ze zijn 

vochtbestendig en gemakkelijk schoon te maken. 

Daarnaast zijn ze duurzaam en hebben ze een 

lange levensduur. Ze zijn kleurecht wat betekent 

dat ze niet verkleuren. Deze matte jaloezieën 

hebben een rijke uitstraling en zijn verkrijgbaar in 

mooie basickleuren. En voor wie het aandurft: in 

de collectie zitten ook glossy kunststof jaloezieën 

die door de weerkaatsing van het licht een ruimte 

groter laten lijken. 

LEF
BADEN MET

kleurnr. 1542926
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Bewonder de verticale jaloezieën uit de stofserie 

Structure Horizon. Deze geweven stoffen stralen 

één en al luxe uit. Verticale jaloezieën zijn ook een 

perfect alternatief voor gordijnen. Zo kun je grote 

raampartijen afdekken en behoud je toch dat 

design gevoel waar je zo van houdt. Daarnaast 

zijn ze gemakkelijk en licht te bedienen, zo schuif 

je in een paar seconden de verticale jaloezieën 

weg om te genieten van het uitzicht.

HORIZON
A NEW

kleurnr. 15272
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Ben jij op zoek naar de perfecte combinatie tussen 

licht, privacy en het verrijken van je interieur? 

Dan is deze favoriete lichtdoorlatende stof de 

ideale keuze. De stof is fijn geweven met twee 

verschillende kleuren garens en geeft hierdoor 

een echt stofgevoel. Door de raamdecoratie af 

te stemmen op de kleuren in je interieur krijg je 

een perfect eindresultaat.  

(IN)VAL 
LICHT-
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