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Materiaaleigenschappen
Veel stoffen hebben specifieke kenmerken. Deze kenmerken 
worden aangegeven in het stofoverzicht en/of op de stalen zelf.

Geluidsabsorptie

Een aantal stoffen zijn 
uitermate geschikt voor 
ruimtes waar te veel 
nagalm heerst. De akoes-
tiek kan hier d.m.v. deze 
stoffen in balans gebracht 
worden.

Strijklicht

De panelen collectie be-
staat uit een groot aanbod 
aan natuurlijke en niet 
allerdaagse materialen. 
Omdat deze materialen 
zich anders verhouden dan 
een hard materiaal dient u 
ermee rekening te houden 
dat bij strijklicht lichte 
rimpeling zichtbaar is.

Onderhoud

De stoffen zijn bij normale 
omstandigheden vrijwel 
onderhoudsvrij. Mocht er 
toch een vlek zijn probeer 
deze met een droge borstel 
of doek te verwijderen. 
Vermijd schrobben of hard 
wrijven. Gebruik geen 
schoonmaakmiddel.
Bij folie is het wel mo-
gelijk om het paneel met 
een licht vochtige doek te 
reinigen.

Pictogrammen

Tevens geschikt als 
rolgordijn

Stof is voorzien van 
een metallic-coating

Vlamvertragend

Géén beklede onder-
lat mogelijk

Reiniging met een 
licht vochtige doek

Reiniging met een 
schone zachte borstel

Deze Washi kwaliteiten 
bestaan uit 3 lagen

Deze Washi kwaliteiten 
bestaan uit 5 lagen

Panelen tevens mo-
gelijk zonder extra 
lamellen

Panelen alleen 
mogelijk met extra
lamellen (max. seg- 
ment hoogte: 50 cm)

250 mm panelen 
tevens mogelijk 
zonder extra lamel-
len

250 mm panelen 
alleen mogelijk met 
extra lamellen (max. 
segment hoogte: 50 
cm)
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Combinatie
mogelijkheden

Paneelgordijnen 
i.c.m. rolgordijnen

Een groot gedeelte van 
de stoffen zijn tevens ook 
geschikt als rolgordijn. Zo 
kunt u er voor kiezen om 
in één ruimte panelen te 
combineren met rolgor-
dijnen. 

GB rolgordijnen 
 collectie

Naast de keuze uit de stof-
fen in deze paneelgordij-
nen collectie kunt u ook 
kiezen uit stoffen uit onze 
rolgordijnen collectie die 
voorzien zijn van het vol-
gende pictogram:

tevens geschikt als 
paneelgordijn

GB vouwgordijnen 
collectie

Panelen kunnen ook nog 
steeds geconfectioneerd 
worden uit stoffen uit de 
GB vouwgordijnen collec-
tie. Een actueel overzicht 
van stoffen die hiervoor 
geschikt zijn vindt u in 
onze prijslijst.

Confectiemogelijkheid bij 
panelen uit vouwgordijn-
stof:
• Panelen zonder  baleinen.
• Panelen met baleinen.
(ingestikt aan de voor- of 
achterzijde, van 5 of 8 mm 
dikte).

Panelen met baleinen 
worden in de hoogte 
symmetrisch verdeeld 
(segment hoogte is ca. 50 
cm).

GB jaloezie 
 collectie

Naast de keuze uit de 
verschillende houtsoorten 
in deze collectie is het ook 
mogelijk om een andere 
houtsoort te kiezen uit 
onze jaloezie collectie.
Bij een laminated jaloezie 
zijn de zijkanten niet in 
kleur afgewerkt.
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Afwerkingmetlamellen
Ter verfraaiing van een paneelgordijn zijn er verschillende 
mogelijkheden in de afwerking d.m.v. houten (25/50 mm) 
of aluminium (25 mm) lamellen.

Afwerking met 
2 lamellen

Bij een paneel met een 
afwerking met lamellen 
wordt standaard 1 lamel 
boven- en 1 set onderaan 
het paneel bevestigd. 

Extra lamellen

Optioneel kan het paneel-
gordijn voorzien worden 
van extra lamellen. Deze 
kunnen symmetrisch of 
a-symmetrisch verdeeld 
worden. Gelieve dit  samen 
met het totaal aan tal lamel-
len bij de bestelling op te 
geven.

Houten bedienings-
greep

Optioneel kan het paneel 
worden uitgevoerd met 
een houten bedienings-
greep van 20 cm. Dit is 
niet mogelijk bij een 250 
mm paneel.

2 stoffen in 1  paneel

Om een doorkijk of een 
contrast te creëren in uw 
paneel kunt u ervoor kie-
zen om 2 soorten stof in 1 
paneel te verwerken. Deze 
mogelijkheid kan alleen 
bij panelen met een af-
werking met lamellen van 
50 mm hoog (niet moge-
lijk bij 250 mm panelen).

Gekoppelde 
paneelsystemen

Het is niet mogelijk om 
gekoppelde paneelsystemen 
te bestellen icm lamellen.

< 1 lamel
(alleen voor)

2 lamellen
< (1 voor 1 achter)

250 mm
paneel

standaard
paneel

4 lamellen 
symmetrisch 
verdeeld

5 lamellen
a-symmetrisch 
verdeeld

250 mm
paneel

standaard
paneel

standaard
paneel

< 2 lamellen 
(1 voor 1 achter)
20 cm lang
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Standaard onderlat

Wordt er bij de  bestelling 
niets vermeld dan  worden 
de panelen aan de onder-
zijde voorzien van een 
zoom met daarin een alu -
minium verzwaringprofiel.

Ovaal aluminium 
beklede onderlat

Tegen meerprijs kun-
nen de panelen worden 
uitgevoerd met een strak 
bekleed onderprofiel. 
Sommige stoffen zijn van-
wege hun dikte niet moge-
lijk in combinatie met deze 
onderlat (zie stofover-
zicht).

Vlak aluminium on-
derlat

Stijlvolle afwerking met 
blank aluminium. De 
hoogte van deze lat is 25 
mm en wordt aan beide 
kanten van het paneel 
voorzien. Hiervoor geldt 
een meerprijs.

Houten onderlat

Tegen een meerprijs kan 
het paneelgordijn voorzien 
worden van enkel onder 
een houten afwerking.
De hoogte van de houten
onderlat is 50 mm en 
wordt aan beide kanten 
van het paneel voorzien.

Onderlatafwerking
Buiten de mogelijkheid om panelen te voorzien van 
meerdere houten of aluminium lamellen zijn tevens de 
volgende onderlat afwerking mogelijk.
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Rail handbediend

Een handbediende rail is 
mogelijk met gekoppelde 
of ongekoppelde panelen. 
Tegen een meerprijs kan 
het paneel met een trek-
stang uitgevoerd worden.

Rail koordbediend

Bij een rail die koordbe-
diend is zijn de panelen 
altijd gekoppeld en vindt 
de bediening plaats d.m.v. 
een koord.

Voorbeelden:

250 mm rail 

Dit systeem bestaat uit 
de lamelgordijnen rail 
 Optima. Deze aluminium 
rail wordt uitgeleverd 
tot een oppervlakte van 
18 m2. Standaard wordt 
de rail in wit (RAL 9016) 
of grijs geleverd (alumi-
nium geanodiseerd). De 

bediening bestaat uit een 
ketting voor het roteren 
van het paneel en een 
trekkoord voor het open-
schuiven van het paneel.

Aluminium rail

Standaard wordt een 
panelensysteem geleverd 
met een wit railsysteem. 
Zonder meerprijs is het 
railsysteem ook geanodi-
seerd leverbaar.

Breedte panelen

Panelen kunnen tot een 
maximale breedte van 130 
cm breed gemaakt worden.

Railafmetingen 

2 spoor rail 13 x 38 mm
3 spoor rail 13 x 49 mm
4 spoor rail 13 x 66 mm
5 spoor rail 13 x 83 mm
250 mm rail 27 x 45 mm

Technischedetails

Zijsluiting naar links of rechts.

Middensluiting trapsgewijs 
(alleen even aantal panelen mogelijk)

Middensluiting bestaande uit 2 trappen 
(alleen even aantal panelen mogelijk)
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Stofoverzicht
st

of
sa

m
en

st
el

lin
g

st
of

br
ee

dt
e 

(c
m

)

pr
ij

sg
ro

ep

zo
nd

er
 la

m
el

le
n

m
et

 la
m

el
le

n

25
0 

m
m

 z
on

de
r 

la
m

el
le

n

25
0 

m
m

 m
et

 la
m

el
le

n

m
og

el
ij

k 
al

s 
ro

lg
or

di
jn

en

ge
sc

hi
kt

 v
oo

r 
be

kl
ed

e 
on

de
rl

at

m
et

 g
em

et
al

is
ee

rd
e 

co
at

in
g

vl
am

ve
rt

ra
ge

nd

ge
lu

id
sa

bs
or

be
re

nd
po

si
ti

e

GB kleurnummer
Washi Folie, papier 95 2 x x - x - - - - - w1/w6

Washi Folie, papier 95 1 en 3 x x - x - - - - - w2/w3/w4/w5/
w7/w8

Uni 7301 100% pes 200 1 x x x x x x - - - 5/14/18/21/26/
30/31/ 35/45/49

Florida 22800 100% Trevira CS 300 4 x x - - x x - x - 8/15/27/36/41/50

Bangkok 47001 100% pes 120 1 - x - - - - - - - 2/16

Chicago 81090 58% vi, 42% pp 170 4 x x - x - - - - x 13/44

Tokio 91125 Folie 152 3 - x - x - - - - - 1

Beijing 91346 100% pes 152 4 x x x x x x - x - 11

Transparent 117-01 100% Trevira CS 210 3 x x x x x x - x - 6/37

Uni 12.131-2002 100% Trevira CS 250 3 x x x x x - - x - 28/29/33/46/47

Transparent 2292-01 100% pes 200 2 x x - - x x - - - 4/17/23/43/48

Uni 23.131-1 100% Trevira CS 250 3 x x x x x - - x - 7/24/34/40/42

Uni 344-051 100% co 144 1 - x - - - x - - - 19

China 40593-4130 50% pes, 50% vi 200 2 - x - x x x - - - 3/25/32

Queens 40655-4898 100% pes 200 3 x x x x x - - x - 10/20/39

Uni 9120-08 100% pes 200 2 x x x x x x - - - 9/22

Brooklyn 2392-204 100% pes 240  4+50% x x x x x x x x - kaart 1

Aluscreen 50210 100% Trevira CS 210 3 x x - - x - x x - kaart 2

Screen 2390-12 35% fiberglas, 
65% pvc 

250 4 x x - - x - - x - kaart 4
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Metenenmonteren

Voor u gaat meten:

 Is de plaats waar u het 
product wilt monteren 
vlak en waterpas? Is dit 
niet het ge val, kan dit het 
goed functioneren en/of 
rechthangen van het pro-
duct belemmeren.
Kan de ondergrond het 
product dragen?
Geef het product vol-
doende ruimte zodat het 
product niet in contact 
komt met klinken e.d.

Er wordt een verschil ge-
maakt tussen dagmaten en 
blijvende maten!

Dagmaat: 

precieze afstand tussen 
twee muren of kozijn-
stijlen.

Blijvende maat:

productiemaat, de dag-
maat minus een speling 
voor montage / goed func-
tioneren.

Het is gebruikelijk om 1 
cm speling in de hoogte 
en in de breedte af te trek-
ken.

Wij hebben de blijvende 
maat nodig tenzij anders 
aangegeven.

In de dag

Zowel de breedte als 
de hoogte dient op di-
verse plaatsen gemeten te 
worden. De kleinste maat 
is bepalend. Bepaal de 
gewenste speling.

Op de dag

Meet de breedte inclusief 
de benodigde overlap in 
breedte en hoogte. 
De door u opgemeten ma-
ten zijn blijvende maten.
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Montagetoebehoren
5085 4002  wit

5085 5002  grijs

Clip 2 sporen  

(standaard)

5085 5502  wit

5085 5512  grijs

Verbindingsclip

2 sporen

(meerprijs)

5085 4003 wit

5085 5003 grijs

Clip 3 sporen 

(standaard)

5085 5503 wit

5085 5513 grijs

Verbindingsclip 

3 sporen

(meerprijs)

5085 4004 wit

5085 5004 grijs

Clip 4 sporen 

(standaard)

5085 4005 wit

5085 5005 grijs

Clip 5 sporen 

(standaard)

5085 5504 wit

5085 5514 grijs

Verbindingsclip

4 sporen

(meerprijs)

5085 5505 wit

5085 5515 grijs

Verbindingsclip 

5 sporen

(meerprijs)

1190 2120 10-15 cm wit

1190 2121 10-15 cm grijs

1190 2131 15-25 cm wit

1190 2130 15-25 cm grijs

Wandsteun uitschuifbaar 250 mm rail 

incl.  plafondclip (meerprijs)

1190 2080 wit

1190 2081  grijs

Plafondclip voor plafondmontage 

250 mm rail (standaard)

5085 6000 (117 cm) wit

5080 6001 (117 cm) RVS

Bedieningsstang

5085 4000 wit

5085 5000 grijs

Wandsteun klein

2 & 3 sporen 

(standaard)

5085 4001 wit

5085 5001 grijs

Wandsteun groot

4 & 5 sporen 

(standaard)
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