
Het resultaat van raamdecoratie in

een echte woning zegt altijd meer dan

een model in een toonzaal. Daarom

nemen we vandaag een kijkje in een

recent gerenoveerde woning in Dessel.

Daar pronken sinds kort de shutters

van het merk Jasno.

Maar wat zijn shutters nu juist? “Je zou ze

nog het best kunnen omschrijven als hou-

ten binnenluiken met verstelbare lamel-

len”, vertelt Marbritta van Boldrik (Jasno)

ons. “Shutters zijn ons paradepaardje:

ideaal voor elk type raam. Ze zijn ver-

vaardigd uit white teak, een stevige maar

lichte houtsoort.Onze shutters kunnen in

elke kleur afgewerkt worden en ze krijgen

allemaal een lak tegen vocht, krassen en

uv-straling mee. Het is zelfs mogelijk om

ze te laten zandstralen voordat de lak- of

beitslaag wordt aangebracht. Daardoor

wordt de houtstructuur van de panelen

duidelijk zichtbaar, wat ze een stoere en

robuuste look geeft.”

Misschien wel het grootste voordeel

van de shutters, is dat je kan spelen met

de lichtinval. Een beetje of net veel licht,

naar buiten of binnen kijken… je bent

zelf heer en meester over het licht en

je privacy. En dit zonder draaikoordjes

of andere tierlantijntjes. Even een lamel

aanraken is voldoende om letterlijk in

één handomdraai de sfeer te creëren

die je wenst.Ook het onderhoud is heel

makkelijk, met een swiffer- of vochtig

doekje erover en klaar is Kees.

Wat je niet ziet

Shutters passen in elk interieur, van

modern tot landelijk, en in alle ruimtes.

In deze woning treffen we ze aan in de

slaapkamer, de badkamer, de keuken, de

overloop…Vaak werden ze er gecom-

bineerd met het prachtige stalen glas-

werk van StalenDeurenHuys. Niet toe-

vallig, want de bewoners van deze

woning zijn ook de zaakvoerders ervan.

En ze gebruiken hun woning wel eens

vaker als showroom voor hun creaties...

Maar terug naar de shutters. Dat ze er

mooi uitzien, hoeft geen betoog. Maar

ook wat je niet ziet, is van belang.

Marbritta van Boldrik: “Zo springt een

van de opvallendste kenmerken niet

onmiddellijk in het oog: de scharnieren.

Deze zitten namelijk verborgen in de

zijstijl van het paneel, wat de strakke look

van de shutters compleet maakt.Ook de

sterkte van het hout is een belangrijk

pluspunt dat ervoor zorgt dat de lamel-

len recht blijven en niet kromtrekken.”

De shutters werden besteld bij en

geplaatst door de firma Schippers

Wonen en Slapen uit Veldhoven.

Producent Jasno werkt namelijk enkel

samen met erkende verdelers (ook uit

België). “Onze shutters zijn geschikt

voor alle soorten ramen”, besluit

Marbritta van Boldrik. “Van gewone

ramen tot kiepramen, van dakramen tot

ronde ramen. Ook zijn er verschillende

opties om ze te monteren. Dat kan

zowel in de kozijnopening als recht-

streeks op het raam zelf. Sowieso zal

uw verdeler u het beste advies geven.

Hij staat ook in voor het opmeten en

monteren. Zo zijn u en wij zeker dat al

het maatwerk perfect wordt uitgevoerd.”
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