
Standaard specificaties

Buitenjaloezie C-50 M/EL

Bovenbak 

Lamel 

Zijgeleiding 

Kantelkoord 

Optrekband  

Onderlijst 

Bediening 

Aluminium U-vormig profiel 80 x 67 mm (2400 mm vrijdragend) 
met geïntegreerde aandrijvingunits. U-vormig profiel is aan de 
bovenzijde gesloten om vervuiling tegen te gaan en zorgt voor een 
probleemloze toegang tot de draaiende delen t.b.v. onderhoud.
Flexibele lamel C-vormig (concaaf) breed 50 mm, 
materiaaldikte 0,45 mm.
Standaard verkrijgbaar in 12 basiskleuren.
Geleiding alleen mogelijk in spandraadgeleiding met aluminium 
spanhoek in diverse uitvoeringen (zie afb. spanhoeken)
Spandraadgeleiding is mogelijk met Perlon ommanteld RVS-draad 
3 mm of Perlondraad 3 of 4 mm naar keuze. T.b.v. 
spandraadgeleiding wordt er in elke lamel aan de uiteinden een gat 
geponst, waar de geleidingsdraad door heen loopt.
Voor vliesgevels zijn speciale toepassingen beschikbaar.
Laddervormig draagsnoer gemaakt uit zwarte Terylene-garen. 
De lamellen worden vastgemaakt aan het ladderkoord door het 
aanhaken van het ladderkoord aan speciaal hiervoor in de lamel 
geslagen gatenpatroon.
Texband uit scheurvaste Terylene-garens van minimale dikte 
(6mm x 0.28mm), zwart met speciale laag tegen doorschuren en 
invloeden UV-licht. 
Max. toelaatbare trekkracht 1000 N.
Geëxtrudeerd aluminium profiel 50 x 20 mm, materiaaldikte 1.5 
mm. Het profiel wordt afgesloten door zwarte kunststof 
afdekdoppen. 
C-50 M Monocommando met draaistang binnen.
C-50 EL Electromotor.

Dit type buitenjaloezie is uit uitgevoerd met flexibele aluminium lamellen 80 mm.

Toepasbaar in bijna alle sectoren zoals scholen, ziekenhuizen, kantoren maar zeker ook in 
de particuliere sector. Om een optimaal effect te verkrijgen kan de buitenjaloezie, in samenwerking
met projectontwikkelingbureaus, architecten en opdrachtgevers reeds in het 
ontwerpstadium van de bouw worden opgenomen.

BUITENJALOEZIE



Opties

Afschermkoven: 
Standaard leverbaar in geëxtrudeerde of gerolvormde aluminium uitvoering. 
Mogelijke vormen zijn een vlakke afdekplaat, een L-vormig of U-vormige uitvoering of eventueel ronde 
vormen (zie afbeelding koven).

Afwerking:
 Lamellen standaard in 12 standaard-kleuren, afwijkende RAL-kleuren tegen meerprijs. 
Onderlijst en profielzijgeleiding mogelijk in natuurkleurig geanodiseerd of gemoffeld in RAL-kleur.

Duo-Licht:  
Geeft de ideale oplossing beeldschermwerkplekken. Doordat de jaloezie bij deze toepassing is verdeeld 
in 2 zones waarbij de stand van de lamellen per zone bijna volledig onafhankelijk is in te stellen, 
is het mogelijk om zowel de hinderlijke zonnestralen op werkplek niveau te weren als de gewenste 
zonnestralen bijv. tegen het plafond toe te laten om zodoende de ruimte voldoende te verlichten
(zie afbeelding Duo-licht).

Perforatie:
Is mogelijk op deze lamel. Hierdoor is het mogelijk om een groot deel van de zonnestralen te weren en toch 
het zicht naar buiten te behouden. Een veel gebruikte toepassing is bij werkplekken waarbij het onderste 
deel van de lamellen geperforeerd wordt toegepast en het bovenste deel met dichte lamellen. Hierdoor 
worden de zonestralen die op de werkplek zouden schijnen geweerd terwijl er door het onderste deel zicht 
naar buiten wordt behouden.

TrC Geleidings-spanveer systeem waardor er een constante spanning op de spankabel ontstaat en 
slaphangende spandraden als gevolg van windbelasting ot het verleden behoren.

Maximale maatvoering

Bedieningstype Max. breedte Max. hoogte Max. breedte 
gekoppeld

Max. hoogte 
gekoppeld

Monocommando 5000 3600 9600 (2 x 4800) 4000
Electromotor 5000 3600 20000 (4 x 5000) 4000




