
 

 

Bediening 

Aan de rechterkant zit een koordbediening waarmee de jaloezie omhoog en omlaag kan 

worden gebracht. Links zit een draaistang om de jaloezie open en dicht te draaien. 

 

Reiniging 

Houten jaloezieën kunnen worden afgestoft met de Intensions jaloezie stoffer. 

 

Beperking 

Houten jaloezieën zijn niet geschikt voor vochtige ruimtes. In breedte zi jn ze niet in te korten. Wanneer 

de jaloezieën helemaal opgetrokken zijn, ontstaat er een groot pakket. Let dan ook op bij ramen die 

naar binnen open gaan. 

 

Op maat maken 

Wil je de hoogte aanpassen? Haal de onderlat los en haal het gewenste aantal lamellen er tussen uit. 

 

Bediening 

Aan de rechterkant zit een koordbediening waarmee de jaloezie omhoog en omlaag kan 

worden gebracht. Links zit een draaistang om de jaloezie open en dicht te draaien. 

 

Reinigen 

Je kunt de lamellen met de Intensions jaloeziestoffer afstoffen. 

 

Montage  

De Intensions jaloezie hout is eenvoudig te monteren middels de meegeleverde 

bevestigingsmaterialen en de montage handleiding. Schroef de steuntjes op de gewenste positie en 

klik de cassette op de steunen. De jaloezie kan op 3 manieren geplaatst worden: 

Plaatsing in het kozijn 

Hierbij wordt de jaloezie binnen het kozijn geplaatst. De jaloezie hangt op deze manier in het venster. 

 

Meet de breedte tussen de kozijnen een keer boven, een keer in het midden en een keer 

beneden. De kleinste maat is de maat die wordt aangehouden. Anders past de jaloezie niet binnen de 

kozijnen. 

Meet de hoogte tussen de kozijnen een keer links, een keer rechts en een keer in het midden. De 

kleinste maat is de maat die wordt aangehouden. De jaloezie kan anders niet vrij hangen. 

 

Plaatsing op het kozijn 

Dat wil zeggen dat de bevestiging van de jaloezie op de kozijnlijst of op de muur geplaatst wordt 

Meet de gewenste breedte.  

Meet de gewenste hoogte: begin aan de bovenkant waar de jaloezie start tot de 

gewenste lengte. 

 

Plaatsing aan het plafond 

De jaloezie bedekt niet alleen het raam, maar ook een gedeelte van de wand. Dit kan een uitkomst 

bieden in situaties bij kunststofkozijnen (boren in het kozijnen is zo niet langer nodig) of bij 

gipswanden. 

Meet de gewenste breedte.  

Meet de gewenste hoogte: begin vanaf het plafond tot de gewenste lengte. 

 

Kwaliteitslabel 

De Intensions houten jaloezieën voldoen aan alle eisen van de Europese Wet- en Regelgeving. 

Dankzij de meegeleverde veiligheidsclip kun je de ketting aan het kozijn of de muur bevestigen. 

Hiermee kun je voorkomen dat kinderen verstrikt raken in de ketting. Voor alle Intensions jaloezieën 

producten geldt een garantietermijn van 3 jaar. 


