
JASNO breidt collectie uit

JASNO zorgt met haar sfeervolle en regelbare raamdecoratie voor een 

intense beleving van het moment, van het verhaal dat zich in de ruimte 

afspeelt. Ze breidt haar collectie nu uit met vouwgordijnen, verticale la-

mellen en een nieuw vouwrailsysteem voor shutters. Laat uw huis stralen 

met JASNO raambekleding.

Samenwerking zorgt voor nieuwe eigentijdse vouwgordijnen  
Samen met studio Daphna Laurens, een bekend ontwerpersduo uit Nederland, heeft JASNO van 
een bestaand product een vernieuwende variant gemaakt. Kenmerkend voor de vouwgordijnen is 
het simpele, strakke, maar eigentijdse ontwerp. De collectie van de Folds bestaat uit een select aan-
tal kleuren voor de stoffen en houten latten. De consument kan zelf een combinatie maken die past 
in zijn of haar eigen woonstijl. De stoffen zijn gemaakt van geweven papier en zijn zowel in licht-
doorschijnend als in dim-out variant leverbaar.

“De consument kan zelf een combinatie maken die past 

in zijn of haar eigen woonstijl”

Lamellen maar nét even anders
Sfeervol, praktisch en eigentijds: lamellen in het interieur… anno 2015 ‘mag’ het weer. JASNO 
breidt de collectie uit met verticale lamellen. Uniek aan deze zogeheten  ‘JASNO swings’ is dat ze in 
diverse verrassende 3D standen gedraaid kunnen worden. Om en om, (bijna) dicht en allerlei vari-
aties daartussen. Zonlicht en privacy regelen in huis of kantoor is in één handomdraai mogelijk.
De swings, in twee lamelbreedtes leverbaar, zijn gemaakt van geweven papier óf een luxe polyester 
stof. De mooie beschikbare basiskleuren sluiten aan bij elke interieurstijl. Scandinavisch, landelijk, 
retro, minimalistisch – een passende oplossing is er altijd. Net als de shutters, houten jaloezieën en 
vouwgordijnen, is ook dit JASNO product maatwerk. 



Vernieuwd vouwrailsysteem
JASNO presenteerde begin dit jaar een compleet vernieuwd 
vouwrailsysteem. Door deze nieuwe optie van 180 graden 
shutters is er nu veel meer mogelijk! Denk bijvoorbeeld aan 
openslaande deuren met shutters op een vouwrail. De shut-
ters kunnen nu helemaal op de muur weggeklapt worden in 
plaats van dat ze in de deuropening naar de zijkant gevou-
wen worden. Met deze optie voldoet JASNO aan de vraag 
van consumenten om bij op de dag montage de panelen    
opzij te kunnen klappen.

Over JASNO
Jeroen Hermans richtte in 2001 het bedrijf JASNO op. 
Shutters bestonden al eeuwen, maar hij gaf er een eigentijdse 
uitstraling aan. Het bedrijf werd steeds bekender en de     
collectie breidde zich steeds meer uit. In korte tijd stond er 
een netwerk van enthousiaste en kwalitatief hoogwaardige 
woninginrichters en zonweringspeciaalzaken. De verkoop 
groeide met sneltreinvaart, ook in het buitenland. JASNO is 
uitgegroeid tot een bloeiend, internationaal bedrijf en 
marktleider op het Europese vasteland. De kracht van     
JASNO is dat het bedrijf zich blijvend weet te onderschei-
den door de kwaliteit van zowel product als sales en after 
sales. 

Jasno Shutters BV
Lange Voren 25
5521 DC Eersel
E-mail: info@jasno.com

Voor meer informatie:
www.jasno.nl 


