
Wij adviseren u graag:

www.mhz.lu

Compleet MHZ-programma:

Paneelgordijnen, rolgordijnen, verticale jaloezieën,  

vouwgordijnen, plisségordijnen, horizontale jaloezieën,  

gordijnroeden, gordijnrails, buitenjaloezieën,  

markiezen en zonweringssystemen, horren
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MHZ HORIZONTALE JALOEZIEËN

De in 2019 verschenen horizon-
tale jaloezieën-collectie biedt een 
grote keuze aan verschillende 
kleuren en oppervlakken voor 
elke smaak. 

De TwinLine-lamellen zijn ver-
krijgbaar in de breedtes 16 mm 
en 25 mm.



Uw voordelen in een oogopslag

•  perfecte bescherming tegen inkijk, verblinding en de zon

•  flexibiliteit door vrije verschuifbaarheid in beide richtingen

•  nieuw bedieningsconcept voor een nog eenvoudiger 
gebruik

•  uniforme esthetiek van draaigreep en rail

•  handig en intuïtief: draaigreep voor individuele 
positionering en verstelling van de lamellen

•  eenvoudige toegang van onderuit

•  verschillende montagevarianten – bevestiging ook 
zonder boren en schroeven mogelijk

Het origineel. Nu nog beter.

Nog comfortabeler, nog esthetischer

Beleef de nieuwe generatie van de vrij verschuifba-

re MHZ horizontale jaloezie TwinLine. Een innovatief 

bedieningsconcept maakt het mogelijk om de lamel-

len nu zowel bovenaan als onderaan te draaien. Voor 

nog meer woonkwaliteit bij u thuis!

Het middelpunt is de hoogwaardige draaigreep in 

puristisch design. Deze combineert volmaakt com-

fort met exclusieve esthetiek en vormt een harmoni-

sche eenheid samen met de rail.

Intuïtieve bediening

De handige draaigreep aan het boven- en onderprofiel 

is het centrale bedieningselement van de jaloezie. Posi- 

tioneer de jaloezie op een plaats naar keuze en mo-

duleer de lichtinval heel eenvoudig via de geïnte-

greerde, traploze draaifunctie.

Bijzonder praktisch: met het extra draai- 

element aan de onderste rail kunnen nu ook hoge 

of moeilijk bereikbare ramen eenvoudig worden be-

diend.


