
Standaard specificaties

S-90 K-M/EL

Bovenbak 

Lamel 

Zijgeleiding 

Kantelkoord 

Optrekband  

Onderlijst 

Bediening 

U-vormig profiel 58 x 56 mm (2400 mm vrijdragend) uit 
geëxtrudeerd aluminium of gerovormd staal (verzinkt), 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.
Gekraalde lamel S-vormig breed 90 mm, 
materiaaldikte 0,45 mm
Standaard verkrijgbaar in 12 basiskleuren.
Geleiding mogelijk in profielgeleiding (zie afbeelding geleidingen).
Profielgeleiding is mogelijk in meerdere typen die elk leverbaar zijn 
in een eind- of middengeleiding. Alle typen hebben een 
kunststof inleg voor een soepelere en geruislozere werking en 
worden gemonteerd op montage steunen (zie afbeelding 
montagesteunen). De lamellen worden elk aan de uiteinden 
voorzien van een geleidingshaak die voor de geleiding in de 
zijgeleiding zorgt. 
De S-vormige 90 mm lamel valt de lamel gedeeltelijk over de 
geleiding om zodoende beter bestand te zijn tegen windbelasting 
en om een beter verduisteringseffect te geven.
Voor vliesgevels zijn speciale toepassingen beschikbaar.
Kralen-koord, polyester met dubbel versterkt door gebruik van 
Kevlar enTwaron met opgespoten kralen uit UV-gestabiliseerd 
kunststof (PA12). Verbinding aan de lamellen d.m.v. verchroomd 
stalen haakjes die vast aan de lamellen zitten. 
Systeem geeft voordeel van betere sluiting en kleinere 
pakkethoogte door afwezigheid van touw tussen de lamellen. 
Texband uit scheurvaste Terylene-garens (6 mm x 0.34 m), zwart 
met speciale laag tegen doorschuren en invloeden UV-licht. Max. 
toelaatbare trekkracht 1000 N.
Geëxtrudeerd aluminium profiel (1.5 mm dik), 90 x 16 mm met 
open bovenzijde die wordt afgedicht door de onderste lamel.
Het profiel wordt afgesloten door zwarte kunststof 
afdekdoppen.
S-90 K-M Monocommando met draaistang binnen. 
S-90 K-M Electromotor.

Uitgevoerd met gekraalde aluminiumlamel 90 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.

Maatvoering:

Bedieningstype Max. breedte
(mm)

Max. opp. 
(m2)

Max.hoogte
(mm)

Max. breedte
gekoppeld

Max. opp.
gekoppeld

Monocommando 4000 11,5 4600 8000 (4000 
per pakket)

12,6

Electromotor 4000 11,5 4600 12000 (4000 
per pakket)

12,6




