MHZ HORIZONTALE JALOEZIEËN Perfecte lichtregeling

MHZ HORIZONTALE JALOEZIEËN | Bediening met comfort

Kwaliteit en maatwerk in elk opzicht zorgen ervoor dat onze producten blijvend plezier bieden.

Fijn vakmanschap en de modernste technieken zorgen voor
duurzaamheid , flexibiliteit en maken een eenvoudige montage
mogelijk.

Oplossingen naar wens en op maat zijn het belangrijkste kenmerk
van horizontale jaloezieën van MHZ - in het dagelijkse leven en
op het werk.

MHZ horizontale jaloezieën bieden altijd iets bijzonders: van
geschiktheid voor vochtige ruimtes tot onzichtbare lamelgaatjes.

Horizontale jaloezieën van MHZ combineren
klassieke schoonheid met modern design.
Tijdloos en in elke omgeving.
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Individuele oplossingen. Uitstekend maatwerk.
Sinds 1930 staat de naam MHZ voor zonwering die

gen tot in het kleinste detail uitgedacht - ze garan-

jaloezieën van MHZ een persoonlijke toets aan ra-

ramen, ramen met speciale vorm, bij beglazingen,

voldoet aan de hoogste eisen . Ook de horizontale

deren de hoogste kwaliteit en een productie ‘made

men in verschillende omgevingen. Op de volgende

raamfronten of aan scheidingswanden. 5 verschil-

jaloezieën van MHZ, die tot de klassiekers in de

in Germany’. MHZ horizontale jaloezieën combi-

pagina’s maakt u kennis met de veelzijdige wereld

lende bedieningsvarianten bieden zo het grootst

ruimte- en lichtvormgeving behoren, voldoen hier-

neren alle aspecten van modern wonen: mooie

van de MHZ horizontale jaloezieën. Het spectrum

mogelijke comfort, passend bij uw wensen en bij

aan. Net zoals alle andere zonweringsoplossingen

esthetiek en een uitgesproken gevoel voor tech-

van fascinerende alsook dagdagelijks bruikbare

de architecturale omstandigheden. 4 verschillende

van ons bedrijf worden ook de MHZ horizontale

niek, die het goede nog beter maakt en het fijne

oplossingen is groot. Veelzijdige gebruiksmogelijk-

lamelbreedtes, 20 verschillende oppervlaktestruc-

jaloezieën gekenmerkt door een perfect samenspel

tot in het fijnste detail optimaliseert - voor de beste

heden en eigenschappen zijn het kenmerk van elke

turen en meer dan 133 kleurencombinaties passen

van hoge kwaliteit, bijzonder design en baanbre-

en dus de juiste oplossing om aan al uw wensen te

oplossing.

zich aan de moderne woontrends aan en benadruk-

kende technologie. Als ontwikkelaar van ideeën

voldoen.

hechten wij bij MHZ veel waarde aan oplossingen

ken de persoonlijke inrichtingsstijl.
Ze zorgen voor schaduw, regelen de lichtinval, bie-

die vooruitstrevend zijn en tegelijkertijd overtuigen

Een van de stelregels van ons bedrijf is daarom: elk

den uitzicht naar buiten, zorgen voor privacy en ver-

Horizontale jaloezieën van MHZ overtuigen in de

door duurzaamheid en een lange levensduur. We

MHZ-product wordt individueel volgens de wen-

blindingsvrije verlichting - in de keuken, woon- en

meest uiteenlopende omgevingen als aantrekkelij-

schrijven Innovatie en Klassiek Vakmanschap met

sen van de klant gemaakt. Als oplossing op maat

slaapkamer, badkamer, het bureau en op computer-

ke licht- en ruimtevormgever die met klassieke es-

hoofdletter. Daarom zijn onze ideeën en oplossin-

voor een perfecte lichtregeling geven horizontale

werkplekken, aan verticale draai-/kiepramen, dak-

thetiek een moderne tijdsgeest weerspiegelt.
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MHZ HORIZONTALE JALOEZIEËN | Bediening met comfort

Vele bedieningsvarianten.
Allemaal speels eenvoudig.
Model

09-1355

Techniek

Motor 230 V

Lamel

1-716, DIM, grijs

Lamel

50 mm

5 bedieningsvarianten bieden een optimale keuze
en comfort zodat u eenvoudig of comfortabel de
lichtinval en privacy kan regelen.. Elke variant is
perfect doordacht en zo gemaakt dat dat ze ook
na jarenlang gebruik perfect functioneren - zelfs bij
grote pakketten met grote hoogte. De ketting- en
zwengelbediening brengen het pakket omhoog
en omlaag, tegelijkertijd doen ze dienst als draaifunctie voor de lamellen.
Wie van nog meer comfort en luxe houdt, zal de
motor verkiezen. Hier heeft u verschillende besturingsmogelijkheden via schakelaar, afstandsbediening, zonnesensor of tijdschakelklok.
Een bijzondere MHZ-oplossing biedt de vrij verschuifbare MHZ horizontale jaloezie TwinLine,
waarbij een draaiknop die in de bedieningsgreep
aan het bovenprofiel geïntegreerd is, ook het
draaien van de lamellen mogelijk maakt.

Kettingbediening

Zwengelbediening

Draaistang en trekkoord

Motor

Bediening aan
boven- en/of onderprofiel
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TwinLine

| Nog comfortabeler, nog esthetischer

Comfortabele zonwering voor uw ramen
Beleef de nieuwe generatie van de vrij verschuifbare MHZ horizontale jaloezie TwinLine

. Een

innovatief bedieningsconcept maakt het mogelijk
om de lamellen nu zowel bovenaan als onderaan
te draaien. Voor nog meer woonkwaliteit bij u
thuis!
Het middelpunt is de hoogwaardige draaigreep
in een tijdloos design. Deze combineert volmaakt
comfort met exclusieve esthetiek en vormt een
harmonieus geheel met het profiel.
De handige draaigreep aan het boven- en onderprofiel is het centrale bedieningselement van de
jaloezie. Positioneer de jaloezie op een plaats naar
keuze en regel de lichtinval heel eenvoudig via de
geïntegreerde, traploze draaifunctie.
Een andere TwinLine-variant maakt het mogelijk
om de lamellen comfortabel aan het bovenprofiel
te draaien, terwijl het pakket met een vaste greep
aan het onderste bedienprofiel verticaal wordt
verschoven. Deze uitvoering wordt aanbevolen bij
goed bereikbare ramen.
Beide varianten van de TwinLine

krijgen met de

kleefset met zijgeleiding nog meer comfort. Door
de beweeglijke profielophanging kantelt het beModel

09-8180

dienprofiel bij het verschuiven van het pakket mee

Techniek

TwinLine

met de grepen en volgt het de natuurlijke bewe-

Lamel

2-704, PURE, zwart

Lamel

25 mm

ging van de hand.

Productvoordelen I TwinLine
Perfecte bescherming tegen inkijk, verblinding en de zon
Nieuw bedieningsconcept voor een nog eenvoudiger gebruik
Uniforme esthetiek van draaigreep en profiel
Verschillende montagevarianten – bevestiging ook zonder boren en schroeven mogelijk
Montage in glaslat: Ramen kunnen geopend en gesloten worden zonder het systeem te bedienen

Bijzonder praktisch:
met het extra draaielement aan het onderste profiel kunnen nu ook systemen
bij hoge of moeilijk bereikbare ramen eenvoudig worden bediend.
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RADIOGESTUURDE MOTOR MET ACCU 12 V | Perfect combineerbaar

Eenvoudige bediening, precies instelbaar
De afstandsbediening SITUO maakt comfortabele

Model

09-7170

Techniek

TwinLine

Lamel

2-815 NETWORK, gold

één of meerdere motoren of draadloze ontvan-

Lamel

25 mm

gers mogelijk. Zo kunt u uw systemen aangenaam

individuele, groeps- of centrale bediening van

besturen en aan uw individuele behoeften aanpassen. Ook moeilijk bereikbare zonweringen,
bijvoorbeeld achter de sofa of op een grotere
afstand, kunnen comfortabel worden bediend. Geselecteerde varianten overtuigen bovendien met
een gebruiksvriendelijk scrollwiel en een schuifschakelaar voor eenvoudige activering resp. deactivering van de centrale bediening.
Ook de montage belooft veel comfort: de installatiewerkzaamheden voor stroom- en stuurleidingen
vallen weg, zo wordt het pleisterwerk niet beschadigd en wordt er niets vuil gemaakt.

9
Op elk moment fijn afgesteld
De nieuwe Somfy afstandsbediening SITUO Variation RTS II Pure met instelwiel biedt maximaal
comfort in de fijne afstelling van de lamellen. De
moderne techniek overtuigt door een aangename
uitstraling. Het mooi gevormde, bescheiden
design past uitstekend bij moderne systemen.

Model

09-1185

Techniek

Radiogestuurde motor 12 V

Lamel

2-815 NETWORK, gold

Lamel

25 mm

Productvoordelen I Radiogestuurde motor met accu 12 V (max. oppervlakte 5 m2)
Comfortabele bediening van meerdere motoren of draadloze ontvangers
Veel comfort in de fijne afstelling van de lamellen
Nieuwste technologie en aangename uitstraling
Past uitstekend bij moderne systemen
Bediening van moeilijk bereikbare systemen via afstandsbediening makkelijk mogelijk

Het instelwiel is in de afstandsbediening SITUO 1 Variation RTS II Pure resp.
SITUO 5 Variation RTS II Pure standaard geïntegreerd en maakt een heel eenvoudige bediening alsook nauwkeurige instelling van het systeem mogelijk

POWERVIEW® | Gewoon intelligent licht sturen

De intelligente zonweringsbesturing
Uw intelligente zonwering. Daglicht binnenlaten,
zonneschijn buiten houden of als bescherming tegen inkijk gebruiken. Eén klik en uw horizontale
jaloezieën doen precies wat u wilt. Met een druk op
de knop stuurt u uw zonwering met speels gemak.
In een goed in de hand liggende vorm bestuurt de
PowerView® Pebble het systeem. Het mooi gevormde design is in tien moderne kleuren verkrijgbaar.
PowerView® geeft u via de Hub en App toegang tot
verschillende smart home toepassingen. Het besturen van uw zonwering via tablet of smartphone, van
thuis uit of vanop afstand, wordt hierdoor kinderspel.

Pebble® (met afstandsbediening*)
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Model

09-1165

Techniek

Motor 18 V

Lamel

2-546 BRUSH, gold

Lamel

25 mm

Productvoordelen I radiogestuurde motor met accu 18 V PowerView® (max. oppervlakte 5 m2)

Pebble®-scenariocontroller en wandcontroller

Eenvoudige besturing van de zonwering met een druk op de knop

Via de optioneel verkrijgbare scenariocontroller

Productoverkoepelend bruikbaar

(enkel mogelijk in combinatie met

Aangename uitstraling

Hub) kunnen ruimtescenario’s in het

Ruimtescenario’s via optionele scenariocontroller programmeerbaar (in combinatie met de Hub)

hele gebouw geprogrammeerd en

In tien moderne kleuren verkrijgbaar

automatisch gestuurd worden.
* Afstandsbediening en scenariocontroller in wit of zwart verkrijgbaar.

171 Pebble®
Snow

301 Pebble® 302 Pebble®
Clear Frost
Ecru

303 Pebble®
Oyster

305 Pebble®
Lime

306 Pebble®
Poppy

308 Pebble® 670 Pebble®
Stone Frost
Night

307 Pebble®
Cobalt

304 Pebble®
Mist

MOTOR 24 V | Comfortabele besturing
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Model

09-1165

Techniek

Motor 24 V

lamel

3-805 FROSTED, zilver

Lamel

25 mm

Productvoordelen I motor 24 V, max. oppervlakte 9 m2 (met 2 middenmotoren)

De comfortabele besturing van grotere systemen

Geschikt voor alle systemen tot 9 m2

Met de 24 V-motor kunnen ook systemen tot max.

bediend. Zo biedt de 24 V-motor bijzonder com-

Besturing van max. 11 motoren mogelijk

9 m worden bestuurd - zo is hij heel geschikt

fort bij de bediening van horizontale jaloezieën.

Comfortabele bediening van horizontale jaloezieën

voor systemen aan grote ramen, bijvoorbeeld in

Ook de verschillende besturingsmogelijkheden

Verschillende besturingsvarianten mogelijk

de woonkamer. Via de groepsvoedingseenheid

via schakelaar, afstandsbediening, zonnesensor en

Individuele of groepsbesturing mogelijk

kunnen zelfs tot 11 motoren comfortabel worden

tijdschakelklok zorgen voor moderne luxe.

2

DAKRAAM | Doordachte oplossingen

Grote uitdagingen.
Op overtuigende wijze aangepakt.
Dakramen stellen hoge eisen inzake de perfecte
oplossing. Horizontale jaloezieën voor dakramen
van MHZ vervullen deze taken met bravoure. De
mooi gevormde zijgeleidingsprofielen houden het
pakket stabiel. Via het onderprofiel kan het pakket
makkelijk worden verschoven en in elke gewenste
positie worden vergrendeld.
De lamellen draaien eenvoudig via een draaiknop
of bij moeilijk bereikbare dakramen met een bedieningsstang. Zo kunt u lichtinval en bescherming
tegen zonnestralen nog eenvoudiger en individueler doseren - precies op maat voor alle gangbare
types van dakramen.
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Model

09-3118

Techniek

Draaiknop

Lamel

2-781 BRUSH, zilver

Lamel

25 mm

Productvoordelen I systemen voor dakramen
Bediening aan het onderprofiel
Lamellen draaien door bedieningsstang
25 en 35 mm lamelbreedte mogelijk
Geschikt voor alle gangbare dakraammodellen
Mooi gevormd zijgeleidingsprofiel houdt het pakket stabiel

Bedieningsstang (optioneel) voor het draaien
van de lamellen en om het pakket bij moeilijk bereikbare
dakramen te verschuiven.

* Afbeelding voldoet niet aan DIN EN 13120 (kinderveiligheid)

INLINE | Accent op raamvleugels

Zichtbaar mooi. Montage onzichtbaar.
MHZ InLine wordt direct op de raamvleugel van

detail, hoe klein ook, is goed doordacht en fijn uit-

draai- en kiepramen gemonteerd. Het sluit perfect

gewerkt zodat u lang van ons product kunt genie-

aan op elke glaslatvorm, of deze nu schuin of recht

ten. In woonkamers, keukens en badkamers is MHZ

is. Een transparante bedieningsketting brengt het

InLine vooral ideaal wanneer het mogelijk moet

pakket en de lamellen naar wens omhoog en om-

zijn om het raam vaak te openen en sluiten zonder

laag en laat de lamellen draaien. De horizontale

het systeem te hoeven bedienen.

jaloezie vergrendelt in elke willekeurige positie. Elk
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MHZ InLine is als geheel en ook in de kleinste details een mooie blikvanger. De montageschroeven worden verborgen door lamellen die in het
bovenprofiel zijn ingeschoven.

U kunt elk raam openen en sluiten zonder het systeem te hoeven bedienen.
De spankabel zorgt ervoor dat het pakket bij het kiepen van het raam geleid
wordt en gelijkmatig gespannen blijft.

Productvoordelen I InLine
Verborgen montage direct op de raamvleugel
Ideaal voor ramen die vaak geopend en gesloten worden
Neerlaten, optrekken en draaien van het pakket door middel van een bedieningsketting
16 en 25 mm lamelbreedte mogelijk

Model

09-1156*

Techniek

InLine

Lamel

OBSCURE, 3-502, wit

Lamel

25 mm

Model

09-6191*

Techniek

Speciale vormen MINI

Lamel

DIM, 1-535, grijs

Lamel

25 mm

* Afbeelding voldoet niet aan DIN EN 13120 (kinderveiligheid)

MINI | Elegantie in elke vorm

Mooie vormgeving Voor alle speciale vormen.
MHZ horizontale jaloezieën MINI beheersen bijna

een transparante acrylstang kunt u de lamellen

elke designtaal met bijzondere lichtheid. Een in

met speels gemak draaien. Uw systeem kan naar

het oog springende eigenschap is daarbij het fijne

keuze links of rechts met een trekkoord worden

bovenprofiel, die in zilver of wit nagenoeg onzicht-

bediend, dat heel eenvoudig met een koordrem

baar lijkt - een licht accent in de ruimte en aan het

vergrendeld kan worden. MHZ MINI is bovendien

raam waardoor het systeem lijkt te zweven Naast

de ideale techniek voor gebruik bij ramen met een

het slanke design overtuigt ook de techniek: met

speciale vorm.
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18
Slope-raam tot 45°

Vijfhoekig raam tot 45°

Driehoekig raam tot 30°

De lamellen kunnen bij het volledige systeem worden gedraaid, het pakket optrekken en neerlaten in het rechthoekige gedeelte.

Het fijne bovenprofiel van de MHZ MINI
dat slechts 16 mm hoog is, is bijna “onzichtbaar”.

Productvoordelen I Mini
Fijn bovenprofiel
Bediening door trekkoord en draaistang
Kan worden gebruikt voor speciale raamvormen
25 mm lamelbreedte mogelijk

Model

09-1191*

Techniek

MINI

Lamel

DIM, 1-535, grijs

Lamel

25 mm

MHZ HORIZONTALE JALOEZIEËN | Concentratie op perfectie

Overtuigt overal.
Ook op beeldschermwerkplaatsen.
Model

09-8180

Techniek

TwinLine

Lamel

2-703 PURE, antraciet poedergecoat

zonder hoge eisen qua lichtbescherming en licht-

Lamel

25 mm

regeling waaraan MHZ horizontale jaloezieën per-

Moderne beeldschermwerkplaatsen hebben bij-

fect voldoen. Ook hier is het van belang dat de
lamellen flexibel gestuurd kunnen worden en zo
aan de verschillende stand van de zon aangepast
kunnen worden. Daardoor zorgen ze voor de gewenste lichtregeling tot bescherming tegen inkijk
en verduistering.
Of het nu op kantoor is of in het bureau thuis, de
jaloezieën creëren een lichte en functionele sfeer.
Hun subtiele aard past uitstekend in een strakke
architectuur en een minimalistische inrichtingsstijl.
Vooral de onzichtbare lamelgaatjes zijn een bijzonder voordeel. Ze overtuigen bij standaard systemen doordat ze storende lichtpunten voorkomen.
Voordelen die u ook zult waarderen in seminarieruimtes bij gebruik van een beamer of bij het televisie kijken.

Productvoordelen I Systemen voor Home en Office
Bijzonder geschikt voor beeldschermwerkplaatsen
Optimale scheidingswand
Schermen ruimtes vakkundig af
Overtuigen door esthetiek en functionaliteit
Onzichtbare lamelgaatjes verhinderen storende lichtpunten (geldt niet voor TwinLine-modellen)




Onzichtbare lamelgaatjes (behalve bij TwinLine-modellen):
de lamelgaatjes zijn naar achteren verplaatst.
Zo worden deze bij een gesloten pakket onzichtbaar.
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MHZ HORIZONTALE JALOEZIEËN | Perfecte bescherming tegen inkijk

Voor een ongestoorde communicatie

MHZ HORIZONTALE JALOEZIEËN | Lamellen

De aluminium lamellen

Als scheidingswand en bescherming tegen inkijk

van inkijk alsook van lichtinval en zonnestralen. De

De veerharde aluminium lamellen zijn extreem

de trendy metallic kleuren. De lamellen, die in

overtuigen MHZ horizontale jaloezieën in moderne

flexibel wendbare lamellen maken zelfs de fijnste

bestendig en slijtvast dankzij hittebehandeling.

Europa geproduceerd worden, dragen eveneens

communicatie- en werkwerelden. Esthetisch mooi

modulatie mogelijk en zorgen zo voor een prettige

Daardoor zijn ze geschikt voor gebruik in alle

bij tot duurzame omgang met grondstoffen: ze

en zeer functioneel worden ze een volwaardig on-

gespreks- en werksfeer in elke omgeving door een

privé- en openbare ruimtes. Ze zijn veelzijdig in-

bestaan voor 98 procent uit gerecycleerde mate-

derdeel van het interieurontwerp. Horizontale ja-

ongestoorde ruimtesituatie te bieden.

zetbaar, wat optimaal wordt onderstreept door

rialen.

loezieën van MHZ schermen ruimtes vakkundig af -

Lamelbreedtes
Verschillende lamelbreedtes dienen niet enkel de

tinval en intentie - bescherming tegen inkijk en

esthetiek en uitzicht. Ze hebben een duidelijke en

verblinding of verduisterende zonwering zorgt de

belangrijke functie. Afhankelijk van het kamer- en

juiste lamelbreedte voor het optimale effect.

raamformaat, de inrichtingsstijl, omgeving, lich-

Fijn in formaat, fijn van uiterlijk
De lamelbreedte 16 mm verfraait smalle ramen en lichtstraten
alsook trappenhuizen. Deze is ideaal bij een kleine glaslatdiepte
en een systeembreedte tot max. 270 cm.
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16 mm

Gewoon overal perfect.
De 25 mm lamellenbreedte is een praktische en aantrekkelijke
oplossing, de klassieke allrounder die overal populair is. Ook bij
systeembreedtes tot 390 cm.
25 mm

Bijzondere taken vragen bijzondere oplossingen.
De lamelbreedte 35 mm is speciaal ontwikkeld voor grotere ramen
en dakramen. Hier ontplooit ze haar vaardigheden. Bijzonder
effectief en efficiënt ook bij systeembreedtes tot 450 cm.

35 mm

Productvoordelen I Systemen voor Office
Bruikbaar als ruimteverdeler en scheidingswand
Privacy door de flexibel draaibare lamellen
Maken gewenste lichtmodulatie mogelijk
Aanpassing aan de stand van de zon tot verduistering

Gespecialiseerd in grote ruimtes, formaten en afmetingen.
De lamelbreedte 50 mm bepaalt het beeld en onderstreept het
effect van beglazingen en raamfronten in een volmaakte vorm.
Ook bij systeembreedtes tot 500 cm.

Optimaal geschikt voor dokterspraktijken en praktijkruimtes
50 mm

1 BRUSH I Lamel 16/25/35/50 mm · 7 kleuren
Geborsteld oppervlak van wit over roségoud
tot kleurrijk zilver

MHZ HORIZONTALE JALOEZIEËN | Collectie

Auto’s met witte hoogglans- of mat zilveren lak,

Verschillende wittinten, mat zilver en roségoud:

mobiele telefoons met gouden backcover, irise-

dat is slechts een deel van de grote keuze aan me-

rende metalen polshorloges: de metallic trend is

tallic kleuren in de lamellencollectie.
Zijdematte of geborstelde oppervlakken alsook

5 FROSTED I Lamel 25 mm · 3 kleuren
Gematteerde structuur in wit, taupe en zilver

12 LINES I Lamel 25 mm · 2 kleuren
Klassieke strepen in wit en grijs

6 LUXURY I Lamel 25 mm · 3 kleuren
Gecraqueleerde look in wit, zilver en antraciet

13 GRAPHIC I Lamel 25 mm · 2 kleuren
Contrastrijk, grafisch dessin in grijs, groen en rood

7 NETWORK I Lamel 25 mm · 5 kleuren
Gewafelde gaasstructuur in zachte kleurtinten

14 MESH I Lamel 25 mm · 4 kleuren
Voor een goed doorzicht in wit, zilver, grijs en zwart

hamerslaglooks leggen interessante accenten. Ge-

deze trend toe op zicht- en zonwering. De metal-

matteerde, craquelé of reliëfstructuren zoals be-

lic oppervlakken creëren visuele, zintuigelijke en

ton-, hoogglans- of soft toucheffecten geven de la-

functionele highlights. Ze vormen een esthetische

mellen een zintuigelijk effect. Grafische ontwerpen

aanvulling op het technische productkarakter van

met een hoog contrast en functionele lamellen

de jaloezieën.

ronden het assortiment af.
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10 GLOSSY I Lamel 16/25 mm · 7 kleuren
Hoogglansafwerking in klassieke woonkleuren
11 STRIPE I Lamel 25 mm · 2 kleuren
Natuurlijk strependessin in landelijke stijl
in zand en taupe

De MHZ-collectie voor horizontale jaloezieën past
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3 METALLIC I Lamel 16/25/35/50 mm · 14 kleuren
Zijdeglansoppervlakken met glittereffect van wit
en goud- en kopertinten tot antraciet
4 CLAM I Lamel 16/25 mm · 4 kleuren
Hamerslaglook in klassieke woonkleuren

reeds lang aanwezig in het dagelijkse leven.

-514
14 2

1 2
-781

9 VELVET METAL I Lamel 25 mm · 6 kleuren
Soft-Touch met glittereffect in zachte wit-, grijsen bruintinten

2 METALLIC I Lamel 16/25/35/50 mm · 14 kleuren
Ultramatte, metallic afwerking in goud en zilver

Metallic trend en gevoelsbeleving

4

8 OBSCURE I Lamel 25 mm · 16 kleuren
Betonlook in koele scandinavische kleuren

MHZ HORIZONTALE JALOEZIEËN | Collectie

Voor kleurrijke accenten
Voor liefhebbers van kleurrijke accenten biedt de

in de door u gewenste kleur - voor meer persoon-

zijdematte lamel DIM een groot kleurenpalet en

lijke sfeer in uw huis. Naast klassieke woonkleuren

daarmee veelzijdige mogelijkheden bij de inrich-

in de vier breedtes is de 25 millimeter lamel in to-

ting: Het eigen huis kan naar persoonlijke smaak

taal in 32 kleuren beschikbaar. Deze kunnen in één

worden geaccentueerd met de horizontale jaloezie

jaloezie worden gecombineerd.

Temperatuurregeling in de binnenruimte
De Thermostop®-lamel is een gecoat topproduct dat door zijn
concave buitenzijde bijdraagt tot energiebesparing. De lamel verhoogt de
warmtebestendigheid in de winter en verlaagt de interne warmteoverdracht in de zomer.
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In vergelijking met een standaard lamel van een horizontale jaloezie heeft deze lamel een speciale coating op de concave zijde die voor een driemaal lagere warmteafstraling (emissiewaarde 30% in plaats van
90% bij een normaal gelakte lamel) zorgt. Principieel wordt de warmteafstraling tot 90% gereduceerd en
de warmte-isolatie tot 20% verbeterd.

Kleurafstelling tot in het detail
Met de exclusieve lamel PURE stemt u de horizontale lamellen op de profielkleuren van de MHZ-systemen af. In zilver, wit, zwart en antraciet is deze
in de vier breedtes 16, 25, 35 en 50 millimeter
verkrijgbaar.
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