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Het speciale recept 
van JAGA

 

· Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

 

· Eigen montage- en 24 uurs servicedienst

 

· Snelle levertijd

 

· Doekkwaliteit altijd van topklasse
 ·

 

· Nederlands kwaliteitsproduct

 

· 2 jaar garantie

JAGA collectie

Al meer dan 30 jaar ervaring

· ISO / VCA
· Afdeling onderhoud
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Inhoudsopgave

Gaston, Ger en Janice Gehlen

JAGA Inklemhor
Inklemhorren zijn bij uitstek geschikt voor draaikiep 
ramen of naar binnen draaiende ramen. De hor is een-
voudig in de raamopening te klemmen wat schroeven of 
boren overbodig maakt. Het raam kan met de aanwezige 
hor moeiteloos geopend en gesloten worden. Buiten de 
standaard kleuren (wit) kunnen ook speciale RAL kleuren 
worden geleverd tegen een meerprijs.

JAGA Rolhor
De raamrolhor is een bijna onzichtbare maar effectieve 
oplossing om insecten buiten te houden. Rolhorren zijn 
geschikt voor elk raam zowel binnen als buiten en hebben 
een comfortabel bedieningsgemak. Het gaas rolt zich op 
in een fraaie cassette die eventueel naar wens in elke Ral 
kleur gemaakt kan worden.

JAGA Plisséhordeur
De JAGA Plisséhordeur is met zijn decoratieve ge-
plisseerde insectengaas dé oplossing voor keuken-
deuren, tuindeuren en zelfs dubbele tuindeuren of 
een brede schuifpui tot wel 260 cm breed.

• Goed en geruisloos sluiten d.m.v. geïntegreerde borstel
• Blijft staan in elke gewenste stand
• Ondergeleider slechts 3 mm hoog
• Breed toepasbaar door vele maatvoeringen
• Makkelijk te reinigen
• Verkrijgbaar in de standaard kleuren:

• crèmewit (Ral 9001)
• wit (Ral 9010)
• antraciet (Ral 7016) (niet in alle maatvoeringen)

RAL kleuren zijn tegen een meerprijs mogelijk.

Buitenzonwering 4

Raamdecoratie & Horren

Industriedeuren

Folie

26

31

33

Buitenleven 16

Garagedeuren

Paneelwanden

Somfy automatische besturing

30

32

34
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JAGA Basic 
JAGA basic is de instapper onder de terrasschermen en helemaal 
van deze tijd. Zo is er een sterk product neergezet, bestaande uit  
kwalitatief goede materialen, voor zowel standaard afmetingen 
of geheel op maat gemaakt tegen een zeer aantrekkelijke prijs. 

De JAGA Basic is leverbaar in antraciet structuurlak (Ral 7016) en 
crèmewit (Ral 9001) en wordt standaard geleverd met elektrische 
bediening dmv draaischakelaar. Voor een voordeligere uitvoering kunt 
u ook kiezen voor een handbediening.

• Past binnen elk budget.
• Het scherm sluit altijd goed dankzij het oploopsysteem
• De elektrische bediening voert automatisch correcties uit op de 

ingestelde begin- en eindstanden.
• Eventuele rek in het doek wordt gecompenseerd.

JAGA Cassette 
De JAGA Cassette is een scherm met een zeer eigentijdse uitstra-
ling. De afgeronde vormen geven het scherm een fraaie omlijning die 
naadloos zal aansluiten op iedere gevel. Er zijn standaard maatvoe-
ringen of een op maat gemaakt product mogelijk. 

De JAGA cassette is standaard leverbaar in crèmewit (Ral 9001). 
Optioneel zijn alle overige kleuren en een antraciet structuurlak 
(Ral 7016). De JAGA cassette wordt standaard bediend door een Somfy 
buismotor. U kunt  tevens kiezen uit optionele accessoires, zoals een 
zon- en windautomaat en terrasverwarming. Voor een voordeligere 
uitvoering is eventueel een handbediening mogelijk.

• Doek volledig beschermd tegen weersinvloeden door cassette
• Cassette onttrekt bevestigingsmaterialen aan het zicht
• Sluit altijd door uniek oploopsysteem
• Somfy-motor voert automatisch correcties uit op de ingestelde 

begin- en eindstanden.
• Eventuele rek in het doek wordt gecompenseerd.

Ook leverbaar in trendy krasvaste antraciet structuurlak (Ral 7016)

Terrasschermen, ook wel knikarmschermen ge-
noemd, zijn speciaal ontworpen voor toepassing 
boven een terras. De speciale armcontructie zorgt 
voor een terrasoverkapping waarbij u volledige vrije 
doorgang op uw terras heeft. Wie een terrasscherm 
aan wil schaffen heeft de keuze uit een groot aantal 
uitvoeringen. Wij hebben daarom voor u in onze col-
lectie een drietal schermen, met de beste prijs-kwali-
teit-verhouding geselecteerd.

Elektrisch bediend | Optimaal bedieningsgemak
Voor optimaal bedieningsgemak kan gekozen worden 
voor een elektrische bediening eventueel met handzen-
der. Informeer voor optionele accessoires, zoals een 
zon- en windautomaat.

Een sfeervol terras
Binnen de JAGA-collectie heeft u de keuze uit maar liefst
95 zonweringdoeken uit de standaard collectie. Met deze 

Terrasschermen Elektrisch bediend

Uitval(mm) 2500 3000

Breedte(mm)

3000 x

3500 x

4000 x x

4500 x x

5000 x x

5500 x
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JAGA Lux 
Het JAGA lux is een scherm met een fraaie olijfvormige afwerking. 
Door zijn unieke stelmogelijkheden is het terrasscherm in bijna iedere 
situatie te plaatsen. De unieke montagesteunen zijn zowel voor muur- 
als plafondbevestiging geschikt. Er zijn standaard maatvoeringen of 
een op maat gemaakt product mogelijk.
De JAGA lux is leverbaar in antraciet structuurlak (Ral 7016) en 
crèmewit (Ral 9001). Optioneel zijn overige Ral kleuren. De JAGA lux 
wordt standaard geleverd met een Somfy-motor bedienbaar doormid-
del van een schakelaar. U kunt tevens kiezen uit optionele accessoi-
res, zoals een zon- en wind- automaat en een terrasverwarming. Voor 
meer gemak is er een Somfy-motor bedienbaar doormiddel van een 
handzender leverbaar.

• Doek volledig beschermd tegen weersinvloeden door cassette
• Cassette onttrekt alle bevestigingsmaterialen aan het zicht
• Somfy-motor standaard met afstandsbediening, voert automatisch 

correcties uit 
• Op de ingestelde begin- en eindstanden. Eventuele rek in het doek 

wordt gecompenseerd.

uitgebreide kleurcollectie zit er altijd een kleur
van uw persoonlijke smaak bij en creëert u elke gewenste 
sfeer. Dat is pas genieten van uw terras!

Kwaliteit
Alle JAGA terrasschermen zijn getest door het onafhan-
kelijke Duitse Keuringsinstituut TÜV en voldoen allen aan 
de hoge kwaliteitscriteria die bij deze tests gehanteerd 
worden. De schermen zijn tevens voorzien van CE-mar-

kering. Wij garanderen gedurende twee jaren na aankoop 
de goede werking van onze producten, mits vakkundig 
geïnstalleerd en met zorg behandeld en gebruikt.

Uitval (mm) 2500 3000 3500
Breedte (mm)
3750 x x
4000 x x x
4250 x x x
4500 x x x
4750 x x x
5000 x x x
5250 x x x
5500 x x x
5750 x x x
6000 x x x
6250 x x
6500 x x

2
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OOK LEVERBAAR 
in trendy krasvaste  
antraciet structuurlak (Ral 7016)

Lichtbalk

Zon- en windautomaat

Handzender

Tijdschakelaar

Terrasverwarming
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JAGA Roof
Met de JAGA terrasoverkapping kunt u in alle 
comfort genieten van een heerlijke lente-
of nazomeravond. Deze terrasoverkapping 
biedt u de nodige bescherming en verbindt uw 
woning met het buitenleven in de tuin.

De JAGA Roof heeft een fraaie afwerking waarbij 
bevestigingsmaterialen uit het zicht blijven. Ook 
de waterafvoer, via een geïntegreerde goot in de 
staanders, is volledig aan het zicht ontrokken. 
De JAGA Roof wordt uitgevoerd in crèmewit (Ral 
9001) of in antraciet structuurlak (Ral 7016). U 
heeft hierbij de keuze uit bedekking door licht-
doorlatende dubbelzijdig UV-bestendige polycar-
bonaat in helder op opaal (mat), of gelaagd glas.

Terrasoverkapping
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doorlatende dubbelzijdig UV-bestendige polycar-
bonaat in helder op opaal (mat), of gelaagd glas.

Terrasoverkapping

Breedte (mm) 4085 5090 6095

Aantal staanders 3 3 3

Diepte (mm)

3000 x x x

3500 x x x

JAGA Serrezonwering
zie pagina 8

JAGA Ritsscreen
zie pagina 11 

 

De voordelen van de JAGA Roof  
op een rijtje:
• Verlengstuk aan het huis
• Bescherming tegen schadelijke UV-straling
• Zon- en regenwerend

 

• Regenafvoer volledig uit het zicht
• Geïntegreerde verlichting optioneel verkrijgbaar 

tot 3000 mm diepte
• Tuin-/Loungeset staan altijd droog
• Ook te gebruiken als carport

JAGA Roof  
combinaties
Voor optimaal comfort van uw terrasoverkapping 
combineert u deze met de JAGA Serrezonwering 
en JAGA Ritsscreen.

JAGA collectie  |  7
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Een aangename temperatuur onder uw JAGA roof 
of serre behouden? De JAGA Serrezonwering is de 
oplossing.
 
Zonlicht en warmte worden geabsorbeerd en -
teerd, terwijl een plezierige hoeveelheid licht wordt door-
gelaten en er een aangename sfeer wordt gecreëerd. 

De JAGA Serrezonwering is standaard leverbaar in 
crèmewit (Ral 9001) en wit (Ral 9010), optioneel zijn 
andere Ral kleuren mogelijk of een antraciet structuurlak 
(Ral7016). De JAGA Serrezonwering wordt standaard 
bediend door een Somfy-motor met vaste schakelaar of 
handzender. U kunt tevens kiezen uit optionele acces-
soires, zoals een zon- en windautomaat en terrasverwar-
ming.

De maximale breedte van de JAGA serrezonwering is 
6000 mm bij een uitval van 4000 mm.

JAGA Serrezonwering

13
levens

2
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JAGA Buitenjaloezieën:
een buitenjaloezie in een rolluikkast

De JAGA buitenjaloezie houd op een efficiënte manier de warmte buiten. 
Daarnaast kan, door de kantelbare lamellen, de lichtinval naar behoefte 
worden aangepast. Het eventuele vrije zicht naar buiten en de mogelijk-
heid tot communicatie met de buitenruimte voorkomt een opgesloten  
gevoel. De JAGA buitenjaloezie worden op basis van een vergelijkbaar 
systeem als rolluiken gebouwd.

De aluminium JAGA buitenjaloezie zijn leverbaar in tal van uitvoeringen 
en kleuren. Zeven verschillende lamellen en de aluminium delen (omkas-
ting en geleiding) in meer dan 350 mogelijke kleuren van ColorCollectie 
garanderen een passende oplossing voor elke situatie.

JAGA collectie  |  9
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JAGA Screens
Uitvoering
Screens zijn, afhankelijk van maatvoering en type, 
verkrijgbaar in vier verschillende kapuitvoeringen.

Afgeschuind

75mm / 85mm / 95mm / 95mm WV

Vierkant

75mm / 85mm / 95mm 

Halfrond

85mm

Rond

95mm / 95mm WV

Beschikbare afmetingen: (afhankelijk van type screen)

Maximaal 3400 mm breed 
Maximaal 3400 mm hoog
Maximaal 7m2 

Screens zijn de ideale vorm van zonwering. Door 
de relatief kleine omkasting die in diverse vormen 
leverbaar is heeft de screen een strakke en com-
pacte uitstraling. Het glasvezeldoek houdt de warmte 
en het zonlicht grotendeels tegen maar zorgt ervoor 
dat het zicht naar buiten behouden blijft. Het doek is 
in vele kleuren leverbaar. Naast een handbediening 
is er ook een elektrische bediening mogelijk met een 
vaste schakelaar of door middel van een handzen-
der. De zichtbaar aluminium delen worden standaard 
geleverd in een Ral 9001 (crème wit) of 9010 (wit) en 
kunnen tegen een meerprijs gespoten worden in elke 
gewenste Ral kleur. 

Screens zijn de ideale vorm van zonwering:
• Zonwerend,  tot 90% van warmte en zonlicht
• Energiebesparend, minder koeling noodzakelijk (airco)
• Voorkomt hinderlijke schittering, ideaal  

voor beeldschermwerk / televisie
• Esthetisch fraai door compacte afmetingen

10  |  JAGA collectie
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JAGA Ritsscreen
De JAGA ritscreen is een bijzonder type screen waarbij 
aan de zijkanten een geleidingsysteem met rits zit. 
Door de speciale geleidingsysteem met rits:
• Is het screen windvast in elke positie tot windkracht 8
• Is er geen opening tussen geleider en doek
• Wordt het doek strak gehouden
• Is het screen insectwerend in gesloten positie

De JAGA ritscreen is ook uitermate geschikt voor bijvoor-
beeld afsluiting van uw terrasoverkapping of uw veranda. 
Het beschermt u tegen zon en wind, en reduceert de 
windlast tot 85% (serge-doek) tot windkracht 6.

Optioneel Ral kleuren.
 

Windtunneltest
Op 6 juni 2010 heeft de SR-screen tijdens een windtun-
neltest de maximale snelheid van de windtunnel,  
145 km/h, doorstaan. Na de test was geen onomkeerbare 
schade of blijvende vervorming waargenomen. De SR-
screen en motor waren na de test nog operationeel.

Gebruik de QR-code die 
hiernaast staat afgebeeld 
om de  op uw 
smartphone te bekijken.
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Standaard kleuren Kast

Crèmewit / Ral 9001

Antraciet / Ral 7016
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Mogelijke kleuren Lamel
Omkasting met 
afgeschuinde  

bovenkap

Wit

Crèmewit / Ral 9001

Antraciet / Ral 7016

JAGA Rolluiken
JAGA Light rol luik
Het JAGA light rolluik is bij uitstek geschikt voor diegenen 
die voor een scherpe prijs een zeer betrouwbaar elek-
trisch bedienbaar rolluik voor het venster willen.

Het JAGA light rolluik onderscheidt zich door een zeer 
compacte oproldiameter waardoor er met kleinere kasten 
dan normaal gewerkt kan worden. Tevens is het rolluik 
voorzien van een nieuwe design onderlijst. Het JAGA 
light rolluik wordt geleverd met een afgeschuimde kap. 
De sterke aluminium lamellen van werking en zorgen 
voor een perfecte isolatie op gebied van geluid, koude en 
warmte. 

Het JAGA light rolluik wordt standaard voorzien van een 
motor inclusief draaischakelaar. Tegen meerprijs kunt 
u kiezen voor een motor met draadloze bediening door 
middel van een handzender.

Steeds meer mensen kiezen voor de voordelen 
van een rolluik. Eén van de belangrijkste aspec-
ten is de verduisterende werking van het rolluik, 
het (zon)licht van buitenaf wordt geweerd en de 
kamer blijft donker en heerlijk koel als u dat wilt. 
Rolluiken waarborgen uw privacy en hebben 
een inbraak vertragende werking. De isolerende 
eigenschappen van een rolluik zorgen ervoor dat 
warmte (zomer) en koude (winter) worden gere-

-
gierekening. Ook biedt het rolluik een uitstekende 
geluidsisolatie, lawaai wordt effectief gedempt.

Gebruik de QR-code 
om uitleg over de be-
sparing in oppervlakte 
op uw smartphone te 
bekijken.

Standaard formaat  
rolluik

JAGA Light rol luik

Het raam kan openHet raam kan niet open

40% kleiner dan het 
standaard formaat rolluik
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Het JAGA light rolluik onderscheidt zich door een zeer 
compacte oproldiameter waardoor er met kleinere kasten 
dan normaal gewerkt kan worden. Tevens is het rolluik 
voorzien van een nieuwe design onderlijst. Het JAGA 
light rolluik wordt geleverd met een afgeschuimde kap. 
De sterke aluminium lamellen van werking en zorgen 
voor een perfecte isolatie op gebied van geluid, koude en 
warmte. 

Het JAGA light rolluik wordt standaard voorzien van een 
motor inclusief draaischakelaar. Tegen meerprijs kunt 
u kiezen voor een motor met draadloze bediening door 
middel van een handzender.

Steeds meer mensen kiezen voor de voordelen 
van een rolluik. Eén van de belangrijkste aspec-
ten is de verduisterende werking van het rolluik, 
het (zon)licht van buitenaf wordt geweerd en de 
kamer blijft donker en heerlijk koel als u dat wilt. 
Rolluiken waarborgen uw privacy en hebben 
een inbraak vertragende werking. De isolerende 
eigenschappen van een rolluik zorgen ervoor dat 
warmte (zomer) en koude (winter) worden gere-

-
gierekening. Ook biedt het rolluik een uitstekende 
geluidsisolatie, lawaai wordt effectief gedempt.

Gebruik de QR-code 
om uitleg over de be-
sparing in oppervlakte 
op uw smartphone te 
bekijken.

Standaard formaat  
rolluik

JAGA Light rol luik

Het raam kan openHet raam kan niet open

40% kleiner dan het 
standaard formaat rolluik
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Mogelijke kleuren Lamel
Omkasting: 

afgeschuinde  
bovenkap

Omkasting: 
ronde  

bovenkap

Wit

Grijs

Naturel

Bruin

Crème n.v.t.

Beige n.v.t. n.v.t.

Helbeige

Purperrood / Ral 3004 n.v.t.

Groen / Ral 6009

Crèmewit / Ral 9001

Staalblauw / Ral 5011 n.v.t.

Antraciet / Ral 7016

Zwart n.v.t.

Antraciet structuurlak / 
Ral 7016 n.v.t. n.v.t.

Het JAGA rolluik heeft een hoogwaardige lakkwaliteit 
waardoor het een hoge krasvastheid heeft en kleuren-
echt is. Wie kiest voor het JAGA rolluik is daarnaast ook 
nog verzekerd van een scherpe prijs. Het JAGA rolluik 
wordt zowel geleverd met een afgeschuinde kap als een 
stijlvolle ronde kap. De sterke aluminium lamellen heb-
ben een doeltreffende inbraakvertragende werking en 
zorgen voor een perfecte isolatie op gebied van geluid, 
koude en warmte.

Optimale bedieningszekerheid
• Het JAGA rolluik wordt standaard bediend door middel 

van de speciale Somfy motor inclusief vaste draai-
schakelaar. Deze rolluikenmotor biedt u de volgende 
voordelen:

• Intelligente krachtverdeling op uw rolluik.
• Automatische correctiefunctie op de afstelling zorgt 

ervoor dat uw rolluik altijd perfect zal sluiten.
• Obstakeldetectie en vorstbeveiliging; motor stopt direct 

bij een obstakel, ook in opwaartse richting bij vastzit-
tend rolluik (bijv. door bevriezing).

• Inbraakvertragend; speciale ophangconstructie voor-
komt optillen.

Optioneel kunt u kiezen voor bandbediening of draadloze 
bediening door middel van een handzender. Eventuele 
accessoire is een tijdschakelaar. 

JAGA Rolluik 
Het JAGA rolluik voldoet aan de hoogste kwaliteits-
verwachtingen én biedt u de garantie op een lange 
levensduur.

Tijdschakelaar

JAGA Vluchtrolluik
JAGA vluchtrolluiken zijn speciaal ontwikkeld om in 
noodsituaties als woningbrand of een eventuele stroom-
storing een vluchtroute te bieden. Deze unieke rolluiken 
zijn geschikt voor zowel ramen als deuren. Het vluchtrol-
luik zorgt voor een toename van het wooncomfort, 
de privacy en het gevoel van  veiligheid.
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JAGA uitvalscherm 
Uitvalschermen geven een sfeervolle bescher-
ming tegen fel zonlicht en hoge buitentemperatu-
ren.  Ze zijn geschikt voor elk raam in uw woning 
waarbij een vrije doorloop onder het scherm niet 
nodig is. 

Het JAGA uitvalscherm wordt gekenmerkt door zijn 
brede inzetbaarheid en mogelijkheden door verschil-
lende armtypes, zo wordt altijd een stabiele en 
betrouwbare zonwering gecreëerd. Het roestvrije 
aluminium is naar keuze blank geadoniseerd of 
tegen meerprijs voorzien van een poedercoating 
in de door u gewenste kleur.  

Uitvalschermen kunnen afhankelijk van de keuze 
voor het type arm en de maatvoering worden 
voorzien van een handbediening met monocom-
mando of als u van gemak en comfort houdt van 
een elektrische bediening met vaste schakelaar 
of afstandbediening. 

uitvalarmen markisollete armen
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JAGA uitvalscherm 
Uitvalschermen geven een sfeervolle bescher-
ming tegen fel zonlicht en hoge buitentemperatu-
ren.  Ze zijn geschikt voor elk raam in uw woning 
waarbij een vrije doorloop onder het scherm niet 
nodig is. 

Het JAGA uitvalscherm wordt gekenmerkt door zijn 
brede inzetbaarheid en mogelijkheden door verschil-
lende armtypes, zo wordt altijd een stabiele en 
betrouwbare zonwering gecreëerd. Het roestvrije 
aluminium is naar keuze blank geadoniseerd of 
tegen meerprijs voorzien van een poedercoating 
in de door u gewenste kleur.  

Uitvalschermen kunnen afhankelijk van de keuze 
voor het type arm en de maatvoering worden 
voorzien van een handbediening met monocom-
mando of als u van gemak en comfort houdt van 
een elektrische bediening met vaste schakelaar 
of afstandbediening. 

uitvalarmen markisollete armen

Markiezen zorgen voor optimale zonwering en hebben 
daarnaast een decoratieve en nostalgische uitstraling. 
JAGA markiezen, in tal van variaties, doekkleuren en 
-dessins, sieren tal van winkels, restaurants, hotels en 
woningen. Een markiesframe kan traditioneel van vorm 
zijn, maar ook rond, bol, hol, recht of bijvoorbeeld ovaal. 
De frames, uitgevoerd in hout of aluminium en leverbaar 
in alle RAL-kleuren, zijn van hoogstaande kwaliteit en 
uiterst functioneel. Bij kleinere markiezen volstaat door-
gaans een handmatige bediening. Wenst u vanwege een 
groter en dus zwaarder formaat meer comfort, dan is een 
elektrische bediening een optie. De meest luxe variant 
van JAGA markiezen is elektrisch en op afstand bedien-
baar.

JAGA markiezen:  een nostalgisch 
sieraad voor elk pand
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Techniek
Het JAGA terras is bijzonder gebruiksvriendelijk en vraagt 
weinig onderhoud. Met één druk op de knop verdwijnt 
het zonweringdoek in de aluminium behuizing en behoeft 
geen verdere bescherming tegen weersinvloeden of mis-
bruik door derden.

Afwerking
Het JAGA terras is verkrijgbaar in twee verschillende 
lakkleuren; wit (Ral 9010) en antraciet structuurlak (Ral 
7016). Dankzij de structuurlak  is het product beter kras-
vast, water- en vuilafstotend en daardoor zeer onder-
houdsvriendelijk. Natuurlijk kan het JAGA terras in elke 
gewenste Ral-kleur gemoffeld worden (meerprijs).

De uitvoering
De mogelijkheden met de JAGA Terras zijn eindeloos:

Montage op schuttingVrijstaand dakterrasGekoppeld speelplaatsGekoppeld terrasgevel

Het JAGA terras is een unieke vrijstaande zon-
wering dat een geweldig design combineert met 
ongekende toepassingsmogelijkheden. Het pro-
duct is breed inzetbaar, zowel vrijstaand als aan 
de gevel komt het moderne design volledig tot zijn 
recht. Het JAGA terras is te gebruiken als volledig 
horizontale zonwering. Dankzij een speciaal ont-
wikkeld en gepatenteerd systeem kunt u met één 
druk op de knop de hellingshoek traploos verstel-
len. Dit zorgt bij een lichte regenbui voor afwate-
ring van het regenwater.

Vri jstaande terrasoverkapping
JAGA Terras
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JAGA Pergolazonwering

Naast een JAGA Serrezonwering hebben wij 
ook een JAGA Pergolazonwering. De laatste is 
uitgerust met verticale palen aan het uiteinde 
en dient aan een muur te worden bevestigd.  
Hierdoor is deze variant een zonwering en 
overkapping in één. 

Met de JAGA Pergolazonwering kunt u door de gas-
drukveren in de geleiders een windvaste uitval creëren 
van 5 meter en een breedte van maximaal 6 meter. 
Bovendien kunt u het systeem geheel elektrisch ope-
nen of sluiten. Bij gesloten stand is het doek compleet 
opgesloten in het systeem en dus beschermd tegen 
alle weersinvloeden. De aluminium delen kunnen 
uitgevoerd worden in elke gewenste Ral kleur en door 
de ruime keuze in doekkleuren kunt u de zonwering 
geheel aanpassen aan uw eigen situatie.



JAGA Vrijstaande lamellenoverkapping
De strak vormgegeven en vrijstaande lamellenoverkapping van 
aluminium  geeft u de mogelijkheid zelf te bepalen wanneer u in 
of uit de zon wilt zitten. De unieke lamellenconstructie opent en 
sluit u namelijk eenvoudig met de afstandsbediening. In gesloten 
toestand is de overkapping bovendien volledig waterdicht.

Eigenschappen
De unieke lamellenconstructie opent en sluit volledig elektrisch.
De lamellenoverkapping is onderhoudsvrij en heeft een lange levensduur. 
De overkapping wordt standaard voorzien van een donkergrijze structuur-
lak die krasvast is. Maximale maatvoeringen zijn in de breedte en diepte 
4 meter.  

Opties
De lamellen aan de bovenzijde zijn leverbaar in een aluminium en  
houtdeco uitvoering en het frame kan indien gewenst in elke Ral kleur uit-
gevoerd worden. Als extra optie kunt u de overkapping laten voorzien van 
een tijdklok, zon- of windautomaat. Dan gaat deze volledig automatisch 
open of dicht, op momenten 

Combinatiemogelijkheden
JAGA biedt naast de aluminium schuttingen een compleet bijpassend 
aluminium assortiment voor uw tuin, waaronder de JAGA Vrijstaande  
lamellenverkapping, bloembakken en vijverbakken. Daarmee creëert u 
een unieke en eigen sfeer en alles is onderhoudsvrij.
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JAGA Bloembakken en vijverbakken

De bloembakken en vijverbakken zijn verkrijgbaar in drie 
standaardmaten:
• Bloembak Klein: 550 (L) x 550 (B) x 460 (H) [mm]
• Bloembak Groot: 1000 (L) x 1000 (B) x 640 (H) [mm]
• Vijverbak: 3000 (L) x 1000 (B) x 600 (H) [mm]
(Afwijkende formaten op aanvraag)

De aluminium bakken zijn uitermate geschikt om bomen 
of planten in te zetten. Ze zijn licht van gewicht, dus ook 
perfect voor dakterrassen. De vijverbakken bestaan uit 
kolommen, een stapelprofiel en een afwerkrand van  
140 mm breed.

JAGA Schuttingen 

Combinatiemogelijkheden
JAGA biedt naast de aluminium 
schuttingen een compleet bijpas-
send aluminium assortiment voor 
uw tuin, waaronder de JAGA 
Vrijstaande lamellenverkapping, 
bloembakken en vijverbakken. 
Daarmee creëert u een unieke 
en eigen sfeer en alles is onder-
houdsvrij.

Door zijn mooie strakke uiterlijk en vele gunstige eigen-
schappen wordt aluminium meer en meer in de tuin toe-
gepast. Met een aluminium schutting van JAGA creëert 
u een prachtige tuin. De schutting biedt u de privacy en 
rust om buiten van uw vrije tijd te genieten. Uniek zijn de 
kantelbare lamellen, waarmee u kunt spelen met licht, 
wind en zicht.

Eigenschappen
De aluminium schuttingen zijn standaard voorzien van 
een donkergrijze structuurlak die krasvast is. Door de 
fijne structuur is het aluminium waterafstotend en daar-
door hecht zich minder vuil op het oppervlak.  
De schuttingen zijn in vier hoogten (900 - 1800 - 1950 
- 2100 mm) verkrijgbaar. De verdeling in de breedte is 
maatwerk.

Tussen de boven- en onderplanken van donkergrijze
structuurlak zijn de volgende vullingen mogelijk:
• Aluminium plankenscherm in kleur of houtdeco
• Lamellen
• Helder glas
• Mat glas
• Volkern
• Geperforeerde plaat
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JAGA Glaswand 
Met het flexibele glaswandsysteem Van JAGA verlengt u het 
buitenseizoen en maakt
u optimaal gebruik van uw terras. Naar behoefte schuift u de 
glaspanelen geheel of gedeeltelijk open. Wanneer de panelen zijn 
geopend, vormen ze een klein pakket, zodat u de volledige ruimte 
van uw terras kunt benutten.

De JAGA glaswand is voorzien van slijtvast en onderhoudsvrij beslag. U 
heeft keuze uit verschillende soorten onderrails, die allen voorzien zijn 
van een afwateringsysteem. Bovendien zijn de paneelindeling en draai-
richting vrij te kiezen. Aan de boven onderkant van de panelen bevindt 
zich een dubbele borstelafdichting met kunststof stroken.

Eigenschappen
• Geluiddemping op Rw 34 dB maximaal volgens DIN EN ISO 140-3
• Veiligheidsbeglazing met gehard glas getest volgens DIN 18516-4
• Glasdikten van 6 of 8 mm, afhankelijk van de hoogte
• Hogere tochtwering door optionele toepassing van kierdichtingen
• Beglazing is geschroefd – eenvoudig te vervangen
• Luchtcirculatie via sleufventilatie
• Hangend systeem

JAGA Baleinzonwering

Sfeervolle zonwering onder uw terrasoverkapping!
Dat is de JAGA Baleinzonwering. Verfraaiing van uw veranda met 
zonwerend effect. Lekker langer buiten genieten, beschut tegen weer 
en wind.
De JAGA baleinzonwering wordt aan de onderzijde van het dak van een 
JAGA Terrasoverkapping geplaatst. Hierdoor weert deze zonwering 
niet alleen licht en warmte, maar zorgt deze ook voor een sfeervolle 
uitstraling. 
Verfraaiing van uw veranda met zonwerend effect. Lekker langer buiten 
genieten, beschut tegen weer en wind. 

Standaard uitvoering
• Handbediening koord + kikker
• Uitvoering standaard in ivoor (RAL 9001), wit en antraciet structuurlak
• Alleen mogelijk met doeken uit de stijlvolle Metallic & Satiné collectie
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JAGA Superluxe terrasoverkapping

Stijlvol, voor de veeleisende klant!
Dat is de JAGA Superluxe terrasoverkapping 
Lekker langer buiten genieten, beschut tegen weer en wind. 
Onder een unieke constructie, waarbij maar twee staanders 
nodig zijn bij een breedte van 6,5 meter.  
Absoluut uniek!

Standaard
•  Zeer degelijke constructie, breedte maximaal 7 meter  
 en gekoppeld tot 14 meter, uitval maximaal 4 meter
• Glas (gelaagd 5.5.2. helder) of polycarbonaat  
 (16 [mm] helder of opaal)
•  Aluminium profielen, gepoedercoat, ongeïsoleerd
•  Volledig geïntegreerde bladvanger met buis voor   
 hemelwaterafvoer
• Inclusief voetplaat universeel

Unieke uitbreidingsopties
Met geïntegreerde verlichting transformeert u de over-
kapping avonds in een sfeervol verlichte tuinkamer.  
Zo kunt u ook in de avonduren genieten van het buiten 
zijn. Er zijn nog meer uitbreidingsopties. Zo zorgt de 
JAGA Serrezonwering voor beschutting en het weren 
van schadelijke UV-straling. Met een JAGA Ritsscreen 
sluit u de overkapping aan de zijkanten af, waardoor 
wind en insecten geen kans krijgen. En u kunt de  
overkapping ook dicht maken met de JAGA glas-
wanden zo ontstaat een complete tuinkamer, waar u 
heerlijk kunt genieten van uw tuin.
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JAGA Superlux knikarmscherm
De JAGA Superlux is een van de topschermen uit ons 
assortiment 
Het knikarmscherm dankt haar populariteit aan het subtiele en  
compacte uiterlijk. De cassette heeft een mooie afwerking met zachte 
vormen en is gemaakt van hoogwaardig aluminium. Hierdoor is het 
zonnescherm zeer onderhoudsvriendelijk, slijtvast en stevig.
De JAGA Superlux is leverbaar in Technisch Zilver, wit, Ral 9001(ivoor), 
Ral 7016 (antraciet), Ral 8019 (bruin), antraciet structuurlak, bruin 
structuurlak, kwartsgrijs structuurlak. Voor de bediening is zowel 
een handbediende uitvoering als een elektrische uitvoering mogelijk. 
Breedte maximaal 6 meter, uitval maximaal 3 meter. 
Optioneel leverbaar met verlichtingsprofiel voorzien van geïntegreerde 
spotjes.

De JAGA superlux kan zowel aan het plafond 
als aan de muur worden gemonteerd.  Bij pla-
fondmontage kunt u een hellingshoek instellen 
tussen 17º en 70º. Bij montage aan de muur 
kunt u een hellingshoek instellen van 5º tot 
70º. Kortom: de JAGA Knikarm heeft een groot 
instellingsbereik. Hierdoor is dit zonnescherm 
zeer flexibel en praktisch; u kunt het precies 
aanpassen aan uw gewenste doorloophoogte 
en de stand van de zon.
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JAGA Superlux knikarmscherm

JAGA Vrijstaand terrasscherm

Het modern vormgegeven en vrijstaande terrasscherm 
JAGA Vrijstaand terrasscherm biedt u de perfecte bescher-
ming tegen de zon. Het prachtige design is tegelijkertijd 
een verfraaiing voor uw tuin en terras. De JAGA Vrijstaand 
terrasscherm breidt u eenvoudig uit door eerdere schermen 
aan elkaar te koppelen.

Eigenschappen
Het JAGA vrijstaande terrasscherm is in 6 verschil-
lende maatvoeringen leverbaar. 
Het designframe is oneindig uit te breiden door meer-
dere overkappingen aan elkaar te koppelen. Op deze 
manier maakt u uw terras zo groot of klein als u zelf 
wilt. Dit is ook ideaal voor horecaterrassen.
Het terrasscherm kan op de vloer gemonteerd worden 
of optioneel door middel van betonvoeten. Het frame 
bestaat uit een zware en degelijke aluminium  
constructie leverbaar in elke gewenste Ral kleur,  
en is overspannen met een zonwerend doek.  
Dit is een vaste niet bedienbare zonwering.

Afmetingen enkele overkapping:
max. breedte: 6 meter 
max. uitval: 3 meter 
Hoogte staanders: 3 meter
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JAGA Windschermen 
Een terrasafscheiding, afdichting van een terrasoverkapping en een beschutting op wielen; het JAGA Vaste wind-
scherm is multi-inzetbaar en daardoor erg praktisch. Het windscherm kan  bestaan uit een vast glazen scherm 
omlijst door een stevige aluminium constructie maar we hebben ook de mogelijkheid van een beweegbaar 
windscherm dat u naar wens in of uit kunt schuiven. Handig, want zo kunt u het windscherm aanpassen aan de 
weersomstandigheden. 

JAGA Vast windscherm:
U kunt kiezen voor een windscherm dat uit één, twee of drie 
panelen bestaat. Met een maximale breedte van 3 meter. Het 
is mogelijk meerdere windschermen aan elkaar te koppelen, 
waardoor de afscheiding zo lang kan worden als gewenst. Bo-
vendien kan het windscherm op drie verschillende manieren 
gemonteerd worden: op wielen, op de grond via een plaat en 
in de grond via een koker.

Standaard:
•  Uitvoering in Technisch Zilver of antraciet structuurlak  
 (optioneel is elke Ral kleur mogelijk)
•  Glas 5 [mm], gehard (boven en onder)
•  Glas gelijk verdeeld (minimaal 500 [mm] hoog, per deel)

De inkijk kan worden beperkt; in plaats van een glazen 
scherm kan gedeeltelijk ook optioneel voor volkern (Trespa) 
worden gekozen.
aluminium assortiment voor uw tuin, waaronder de JAGA 
Vrijstaande  
lamellenverkapping, bloembakken en vijverbakken. Daarmee 
creëert u een unieke en eigen sfeer en alles is onderhoudsvrij.

JAGA Beweegbaar windscherm: 
Het windscherm bestaat uit 2 delen, waarvan het bovenste 
gedeelte handbediend (met uitneembare draaistang) of elek-
trisch bediend omhoog en omlaag kan worden gestuurd.  Het 
is mogelijk meerdere windschermen aan elkaar te koppelen, 
waardoor de afscheiding
zo lang kan worden als gewenst. De maximale breedte is 3 
meter en het scherm kan met een plaat op de grond worden 
gemonteerd. 

Standaard:
•  Uitvoering in Technisch  
 Zilver of antraciet 
 structuurlak
•  Glas 5 [mm], gehard 
 (boven en onder)



JAGA Vrijstaand verplaatsbare terrasscherm

Het vrijstaande design terrasscherm van JAGA biedt u 
bescherming tegen de zon waar en op welk moment u dit 
wenst. Dankzij de unieke constructie op wielen creëert u met 
dit exclusieve terrasscherm tot maar liefst 36 m2 schaduw 
op iedere willekeurige plek in uw tuin.

De profielen zijn van geëxtrudeerd aluminium, lever-
baar in elke gewenste Ral kleur en alle bouten zijn 
van roestvast staal. Hij is uitgerust met twee JAGA 
Superlux cassetteschermen Bij gesloten stand is de 
doekrol compleet opgesloten in het systeem en dus 
beschermd tegen alle weersinvloeden. 

Het JAGA vrijstaande verplaatsbare terrasscherm is 
in schuinte traploos in te stellen van 5º tot 70º. De 
breedte is mogelijk in 4, 5 of 6 meter. Max. uitval: 6000 
mm (aan elke zijde 3 meter). Het is mogelijk het JAGA 
vrijstaande verplaatsbare terrasscherm te leveren met 
verlichtingsprofiel voorzien van geïntegreerde spotjes 
voor een sfeervolle verlichting tijdens lange zomer-
avonden.
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JAGA Binnenzonwering

JAGA Lamelgordijnen
Lamelgordijnen zijn uitstekend geschikt voor elk type 
raam dat van binnenuit beschermd moet worden 
tegen zon en warmte. Deze binnenzonwering draagt 
bij aan energiebesparing, functionaliteit, passieve 
zekerheid en verduistering. Er is een keuze mogelijk 
uit de volgende materialen: Stof – PVC – Aluminium 
elk met een eigen uitstraling en ruime collectie van 
kleuren en design. De standaard bediening bestaat uit 
een trekkoord voor het openen / sluiten en een bedie-
ningstang voor het tuimelen van de lamellen.

 

JAGA Jaloezieën 
Een jaloezie zorgt ervoor dat het binnenkomend zon-
licht gereduceerd wordt zonder de natuurlijke kwaliteit 
te beïnvloeden. De mogelijk irritante zonnestralen 
worden zo tegengehouden zonder dat kunstlicht gebruikt  
hoeft te worden. Een aluminium jaloezie is uitermate 
geschikt voor keukens en badkamers omdat het van
een vochtbestendig materiaal is gemaakt. Een andere 
mogelijkheid zijn houten lamellen. Door te combineren 
met  ladderbanden en lamelmateriaal 
ontwikkeld u een jaloezie met een personal touch. Lamelgordijnen

Jaloezieen
Plisségordijnen

Rolgordijnen

Duorolgordijnen

JAGA Plisségordijnen 
Plisségordijnen zorgen voor een stijlvolle en sfeervol-
le inrichting doordat het materiaal als een harmonica 
geopend en gesloten wordt. Plisségordijnen zijn zeer-
geschikt om praktisch en decoratief de zon te weren.
Er kunnen voor de plisségordijnen verschillende stof-
fen worden gebruikt. Tevens zijn er extra sluitingsme-
thoden zoals de top-down/bottom-up optie. Een dag 
en nacht plissé is een uitvoering waarbij twee stofde-
len afwisselend het gehele raam kunnen bedekken.
 

JAGA Rolgordijnen 
Het rolgordijn is een uiterst effectieve en tegelijk 
sierlijke raambekleding. Deze zonwering is daarnaast 
erg compact omdat het nauwelijks plaats inneemt 
voor het raam.De rolgordijnen hebben een vederlichte 
bediening met koord of ketting. Voor meer bedienings-
gemak kan ook een elektrische bediening geleverd 
worden. Rolgordijnen zijn toonaangevend in heden-
daagse interieurstijlen. Er zijn speciale uitvoeringen 
voor  toepassingen en ze zijn van duurzame 
kwaliteit.

JAGA Duorolgordijn 
Duorolgordijnen geven een nieuwe draai aan de 
traditionele rolgordijnen. Duorolgordijnen hebben 
horizontale strepen welke bestaan uit 2 doeken. Door 
de strepen in de 2 doeken te verplaatsen kunt u zelf 
bepalen in welke mate u naar buiten kunt kijken of 
uw licht inval wil regelen. Er is een ruime collectie in 
doekkleuren zodat er voor iedereen wat wils is.
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Paneelgordijnen

Vouwgordijnen

JAGA Vouwgordijn 
Het vouwgordijn biedt elegante uitstraling met een 
nonchalant effect, gecombineerd met functioneel 
comfort. Het is uiterst geschikt om de zon te weren. 
De achterzijde van het textiel kan voorzien worden 
van een dun laagje aluminium. Er is een uitgebreide 
keuze uit de doekcollectie die zich kenmerkt door 
structuur, design en kwaliteit. Door de verschillende 
mogelijkheden in afwerking en extra keuzes in acces-
soires kunt u uw eigen creativiteit kwijt.

JAGA Paneelgordijn 
Het paneelgordijn biedt elegante uitstraling met een 
stijlvol effect, gecombineerd met functioneel comfort. 
Het is uiterst geschikt om de zon op een decoratieve 
manier te weren. Textiel vormt de basis van deze zon-
wering. Er is een ruime keuze in stofmogelijkheden 
en daarnaast kunt u een keuze maken in het aantal 
sporen van de rails en de paneelbreedtes. Voor de 
bediening kunnen extra bedieningstokken bijgevoegd 
worden in een RVS uitvoering of in de kleur wit.
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JAGA Inklemhor
Inklemhorren zijn bij uitstek geschikt voor draaikiep 
ramen of naar binnen draaiende ramen. De hor is een-
voudig in de raamopening te klemmen wat schroeven of 
boren overbodig maakt. Het raam kan met de aanwezige 
hor moeiteloos geopend en gesloten worden. Buiten de 
standaard kleuren (wit) kunnen ook speciale RAL kleuren 
worden geleverd tegen een meerprijs.

JAGA Rolhor
De raamrolhor is een bijna onzichtbare maar effectieve 
oplossing om insecten buiten te houden. Rolhorren zijn 
geschikt voor elk raam zowel binnen als buiten en hebben 
een comfortabel bedieningsgemak. Het gaas rolt zich op 
in een fraaie cassette die eventueel naar wens in elke Ral 
kleur gemaakt kan worden.

JAGA Plisséhordeur
De JAGA Plisséhordeur is met zijn decoratieve ge-
plisseerde insectengaas dé oplossing voor keuken-
deuren, tuindeuren en zelfs dubbele tuindeuren of 
een brede schuifpui tot wel 260 cm breed.

• Goed en geruisloos sluiten d.m.v. geïntegreerde borstel
• Blijft staan in elke gewenste stand
• Ondergeleider slechts 3 mm hoog
• Breed toepasbaar door vele maatvoeringen
• Makkelijk te reinigen
• Verkrijgbaar in de standaard kleuren:

• crèmewit (Ral 9001)
• wit (Ral 9010)
• antraciet (Ral 7016) (niet in alle maatvoeringen)

RAL kleuren zijn tegen een meerprijs mogelijk.

JAGA raamshutters
JAGA raamshutters zijn stijl- en sfeervolle luiken die van 
verschillende materialen gemaakt worden zoals hout en 
polywood. Er is een ruime keuze in uitvoeringen, bedie-
ningsopties en kleuren. Het doel van shutters is: zon, 
warmte of kou buiten de deur te houden.  Door het geheel 
of gedeeltelijk kantelen van de louvres is er controle over 
het licht dat naar binnen schijnt.  Hierdoor kan de sfeer in 
de kamer in een handomdraai worden aangepast.
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Garagedeuren garanderen gebruikersgemak en veiligheid. Bovendien 
zijn de JAGA garagedeuren in esthetisch opzicht een verfraaiing van 
woning of bedrijfspand. Er bestaan diverse alternatieven, zoals een 
sectionaaldeur, een kanteldeur, een openslaande garagedeur of een 
easyport. Een sectionaaldeur, desgewenst met of zonder ingebouwde 
loop- of zijdeur, is gemakkelijk te openen en te sluiten zonder dat er  
extra zwenkruimte nodig is. Er bestaan tal van profielen en designs.  
De klassieke, enkelwandige, stalen kanteldeuren zijn verkrijgbaar in 
diverse deurprofielen en in vrijwel alle RAL-kleuren. De easyport betreft 
een volledig geïsoleerde kanteldeur. Een praktische en comfortabele 
oplossing voor mensen die hun garage bijvoorbeeld als hobbyruimte 
gebruiken. Een openslaande garagedeur, de zogeheten duoport, is een 
geïsoleerde, dubbele garagedeur. Een duoport heeft het gemak van een 
brede doorgang, zonder dat u de hele deur hoeft te openen. Een fraaie 
variant is de carport. Met een carport beschermt u uw auto optimaal  
tegen weersinvloeden, uv-straling en vuil. De JAGA carports passen 
zowel bij een traditionele als moderne bouwstijl.

NOVOFERM garagedeuren: 

esthetisch en functioneel
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Gebruik de QR code 
om naar de site van 

Novoferm te gaan 
voor meer informatie.



NOVOFERM Industriedeuren
Al meer dan dertig jaar is Novoferm specialist in vele vormen van 
toe- en uitgangen voor industriële gebouwen en de woningbouw. 
Met een ruime keuze uit diverse uitvoeringen, afwerkingen,  
bedieningen en inbouwmogelijkheden krijgt u altijd een op maat
gesneden oplossing. 

Industriële sectionaaldeuren
De sectionaaldeur is samengesteld stalen sandwichpanelen, deze 
hebben een uitstekende thermische isolatie. De panelen kunnen 
eventueel met diverse vensters worden voorzien. Ook kunnen er 
probleemloos combinaties worden gemaakt met glas panelen. Een 
geïntegreerde loopdeur behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Tocht- en snelroldeuren
De Novo Speed deuren zijn tocht en snelroldeuren die in verschillende 
uitvoeringen geleverd en  in nagenoeg iedere sector van de industrie 
kunnen worden ingezet. Afhankelijk van o.a de afmetingen, gebruikers, 
gebruikshoeveelheid en montageplaats wordt het type deur gekozen.  
De deuren  zijn snel en opvallend stil in gebruik. 

Laad- en lossystemen
Novoferm dockshelters met een flexibele voorzijde beschermen 
tegen tocht, regen en wind. Ze vormen een perfecte afdichting tussen 
vrachtauto en gebouw en voorkomen energieverlies en mogelijke 
beschadiging van goederen. De dockshelters kunnen uitgebreid worden 
met een Docklevellers  en dockproducten zoals wieldwingers en 
bumpersystemen.

Brandwerende deuren
Novoferm heeft een breed productassortiment waar het gaat om  
brandwerende producten.
De eisen voor brandwerendheid zijn de laatste jaren enorm  
aangescherpt. Elke situatie vraagt om een eigen oplossing.

De mogelijkheden die wij hebben zijn: brandwerende roldoeken,  
brandwerende roldeuren, brandwerende schuifdeuren en brandwerende 
loopdeuren
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JAGA Paneelwanden 
Ruimtescheiding maakt efficiënt werken mogelijk in iedere 
ruimte, waarbij flexibiliteit en een stijlvol uiterlijk hand in 
hand gaan. Dankzij de flexibiliteit van de JAGA paneel-
wanden, glaswanden of vouwwanden kan aan elke wens 
worden voldaan, waarbij kleuren, bedieningscomfort met 
JAGA Electric en geluidsisolatie een belangrijke factor 
spelen.

JAGA Electric staat voor elektrisch bedienbare paneel-
wand. 
De grote voordelen van elektrisch bedienbare paneelwan-
den zijn o.a.:
• Minder service gevoeligheid door geleidelijker  
 openen en sluiten. 
• Sneller openen en sluiten. 
• Geen inspanning vereist voor openen en sluiten 
• Elementen worden altijd optimaal gesloten (kunnen  
 niet per ongeluk niet helemaal vastgezet worden.)   
 waardoor een volledige geluidsisolatie gewaarborgd is.

In de afwerking en uitvoering van de paneelwanden is er 
volop keuze in materiaal en kleur Ingetogen, levendig of 
uitbundig; mobiele paneelwanden zijn in tal van uitvoe-
ringen, kleuren en materialen leverbaar.  
Kijk bijvoorbeeld eens naar hoogwaardig edelfineer, 
textiel of kunststof. Ook exclusieve betimmeringen zijn 
mogelijk, eventueel zelfs met ramen, lijsten of spiegels.
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JAGA Raamfolie’s 
Het glad en strak monteren van glas- en raamfolies op 
ruiten is een uitgesproken specialisme. In alle gevallen 
waarin behoefte is aan koelte door middel van warmtewe-
ring of aan lichtwering, UV- wering dan wel privacy, bieden 
wij de ideale oplossing. Dankzij ons uitgebreid assortiment 
hoogwaardige raam- en glasfolie, bent u bij ons aan het 
juiste adres! 

Toepassingen JAGA raamfolie’s:
Warmtewering
UV wering / lichtwering 
Privacy folie 
Veiligheidsfolie
Isolerende raamfolie
Decoratieve folie

Ons werkterrein is zeer breed: zowel voor een doeltref-
fende, superstrakke montage op de ramen en glas-
wanden van grote objecten zoals kantorengebouwen, 
ziekenhuizen en ambassades, als voor de ruiten van 
woningen. Onze raam- en glasfolies zijn niet uitsluitend 
functioneel, de meeste geven uw project tegelijkertijd 
meer uitstraling.

JAGA Paneelwanden 



Met Somfy uw hele huis onder 
controle, waar u ook bent
Welkom in de wereld van huisautomatisering, welkom in de 
wereld van Home Motion van Somfy. De toepassingen van 
Home Motion maken het leven een stuk makkelijker, helpen 
u het maximale uit uw huis te halen met een minimale 
inspanning. Home Motion van Somfy stuurt alle comfortpro-
ducten in en rondom het huis naar wens aan. Denk bijvoor-
beeld aan zonwering, rolluiken, gordijnen, garagedeur, ver-
lichting, alarm en meer. Dat kan nu ook met uw smartphone 
of tablet via internet.
Een groot voordeel van Home Motion behalve vrijheid en 
comfort is de toename van het veiligheidsgevoel. U kunt  
uw huis bij afwezigheid bewoond laten lijken door rolluiken, 
zonneschermen en verlichting als normaal te laten werken. 
De techniek met unieke signalen - uw buurman kan dus niet 
úw producten bedienen - is uiterst betrouwbaar en wereld-
wijd toegepast in miljoenen woningen. Het systeem geeft 
een terugmelding of de opdracht goed is uitgevoerd. Sen-
soren houden voor u het weer in de gaten en reageren bij 
veranderingen. Flexibiliteit met een simpele druk op de knop.
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Onderzoek
Uit TNO-onderzoek blijkt dat toepassing van bui-
tenzonwering en binnenzonwering veel energie kan 
besparen. 

T 124

T 356

T 368 

T 374 

T 375

Nieuw in de collectie

JAGA doekcollectie 
De standaard doekcollectie biedt u een uitgebreid kleu-
renpalet en een rijke schakering in uni’s, blokstrepen 
en fantasiedessins. Deze uitzonderlijk grote keuze in 
zonweringdoek maakt het mogelijk een persoonlijk tintje 
aan uw zonwering te geven. Het doek wordt geweven uit 
in de massa (door en door) gekleurde acrylaatvezels. Dat 
wil zeggen dat de kleurharsen worden toegevoegd tijdens 
de productie van de vezel. Het doek krijgt zo een uitzon-
derlijke kleurechtheid. Doordat het doek een extra water- 
en vuilafstotende nabehandeling krijgt, is het onderhoud 
heel eenvoudig.

Producteigenschappen:

Warmtewerend

Zonwerend / lichtwerend

Sfeerverhogend

Diverse dessins mogelijk

Diverse RAL kleuren mogelijk

Maatwerk

Wasbaar

Kouwerend

Geluidwerend

Inbraakwerend

Verduisterend

Handbediend

Windvast

Insectenwerend

Levenduur geeft het minimale aantal open- en dichtbewe-
gingen aan waarop uw buitenzonwering is getest

Levensduur 1 2 3

Aantal keren openen en sluiten  
van het scherm 3000 7000 10000

Aantal keren draaien van het 
scherm 6000 14000 20000

Windlast geeft de maximale winddruk en maximale windsnel-
heid aan dat een geopend zonweringoroduct aan kan

Winddrukklasse 0 1 2 3

Windkracht in Beaufort < 4 4 5 6

Windsnelheid in km/uur < 28 km/u 28 km/u 38 km/u 49 km/u

Winddruk in Newton/m2 < 40 40 70 110

Waterlast geeft de weerstand tegen waterhoeveelheid in 
liters per m2 per uur aan. 

Klasse 1 2

Hoeveelheid neerslag 17 liter/m2 per uur 56 liter/m2 per uur

Kijk voor onze nieuwste 
ontwikkelingen, 
koopzondagen, 
en acties op onze site.
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Handelscentrum Bergerweg
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Roermond  0475 333 099

JAGA collectie

Onze showroom op het Fischerpad 101 te Sittard 
is geopend op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 
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Maastricht     043 344 0100
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