Productgegevensblad - Designo jaloezie
Voor dakvenster met standaardmaat, renovatie en op maat
Handmatig bediening
De voordelen in één oogopslag
++ Lichtinval en bescherming tegen inkijk
flexibel naar behoefte te doseren
++ Heldere sfeer in de kamer
++ Mooi design, stevige uitvoering
++ Bestand tegen vocht, derhalve ideaal voor
keuken en badkamer
++ Ook verkrijgbaar als thermo-uitvoering:
voor een betere reflectie van de zonnestralen

Techniek & Details
Eigenschap

Beschrijving

Toepassingsgebied

Binneninrichting - lichtinval en bescherming tegen inkijk
flexibel naar behoefte te doseren. Ook geschikt voor natte
ruimtes.

Materiaal

Kleurige aluminium lamellen

Kleur

Grote selectie stoffen en decors

Geleiderails

Geleiderails aan zijkant – hierdoor zelfborgend in elke
stand, in de kleuren wit en aluminium naturel.

Onderhoud

Vochtig afwisbaar

Grootte-raster

Beschikbaar in alle RotoQ dakvenstermaten: standaardmaten, renovatiematen, op maat

Uitvoeringen

Handmatig (M): breedte 13/... toepasbaar vanaf min. 25°
dakhelling

Bediening

Handmatig (M): met de hand
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Technische waarden
Stofkleur

Afkorting stof

wit
lichtbeige

Beschrijving van de lichtwaarden
Lichttransmissie
in %

Lichtabsorptie
in %

Lichtreflexie in %

1-J01

0,00

31,6

68,4

1-J02

0,00

36,3

63,7

beige

1-J03

0,00

66,6

33,4

lichtgrijs

1-J04

0,00

58,5

41,5

donkergrijs

1-J05

0,00

79,3

20,7

wit thermo (achterkant zilver)

2-J21

0,00

36,4

63,6
42,1

rood

2-J22

0,00

57,9

nachtblauw

2-J23

0,00

86,7

13,3

groen

2-J24

0,00

49,5

50,5

geel

2-J25

0,00

38,6

61,4

bruin

2-J26

0,00

87,6

12,4

zilver geborsteld

2-J27

0,00

37,9

62,1

Lichttransmissie
Aandeel zonnestraling in het bereik van het
zichtbare licht (380 - 780 nm) dat van buiten
naar binnen gaat.

Lichtabsorptie
Aandeel zonnestraling in het zichtbare bereik
(380 -780 nm) dat door de beglazing en de
zonwering (uitrusting) wordt geabsorbeerd.

Lichtreflectie
Aandeel zonnestraling in het bereik van het
zichtbare licht (380 - 780 nm) dat naar buiten
wordt gereflecteerd.

Stofcollectie
Standaard effen lichtdoorlatend

1-J01 wit

1-J02 lichtbeige

1-J03 beige

1-J06 zilver

1-J04 lichtgrijs

1-J05 donkergrijs

2-J24 groen

2-J22 rood

2-J23 nachtblauw

2-J26 bruin

Trend effen lichtdoorlatend

2-J25 geel

2-J27 zilver geborsteld
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De kleurpatronen worden d.m.v. druktechniek vervaardigd. Kleurafwijkingen van
het origineel zijn productiegerelateerd en kunnen niet worden voorkomen.
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2-J21 wit thermo
(achterkant zilver)

