Shutters Euro-Stores
Shutters of binnenluiken in hout zijn zowel decoratief als functioneel.
Ze zorgen voor sfeer, comfort en intimiteit.
Ze kennen hun oorsprong uit de koloniale huizen van Louisiana en de
Mississippi River.
Ze zijn vervaardigd uit massief hout, bestaan uit panelen met beweegbare
lamellen en worden op maat gemaakt.
Het unieke van shutters in natuurhout is hun functionaliteit.
Men zou ze kunnen vergelijken met de hoekopening van een fototoestel:
ze laten een precieze controle toe van de diepte van het gezichtsveld op de
buitenwereld, van binnenuit gezien.
Ze geven de mogelijkheid de hoeveelheid lucht, licht en warmte te bepalen
in uw woonruimte. Het uitzicht en daglicht worden gefilterd doorheen
de lamellen van de shutters en creëren zo een verscheidenheid aan
buitengewone sfeer in uw interieur. Ze zijn doeltreffend en esthetisch,
ze zijn elegant en stralen warmte uit.

Een droom voor ieder
die van hout houd

Waarom
voor shutters kiezen?
Licht en sfeer
Kiezen voor shutters geeft u de mogelijkheid een sfeer te creëren die u
wenst voor iedere ruimte in uw woning op elk moment van de dag. U kunt
de panelen sluiten of openen, de lamellen wentelen om het gewenste
daglicht te bepalen.
Shutters zijn een ideale oplossing voor een interieur met onbeperkte
lichtsfeer.

Multifunctionaliteit
Shutters zijn onbeperkt functioneel.
Ze beschermen tegen zonnestralen, warmte en koude.
Ze garanderen intimiteit zonder de natuurlijke lichtinval te belemmeren.
Tenslotte zijn shutters geschikt voor elke leefruimte in uw woning.
Door hun vochtbestendigheid zijn ze geschikt voor badkamers. Door
hun verduisterende eigenschap vormen ze een ideale oplossing voor
slaapkamers.

Shutters zijn
decoratief,
functioneel en
passen zowel in
een slaapkamer,
badkamer of keuken.
Ze zijn synoniem
voor levensgenot.

Panelen
De shutters worden op maat gemaakt en bestaan uit één of meerdere
panelen.
De panelen bestaan uit wentelbare lamellen omringd door een kader van
3 cm dikte en bestaan uit verschillende breedtes.

Vol
panneel

Ze worden bevestigd met verstelbare en zichtbare scharnieren. Naargelang
de breedte van de dagopening kunnen er 1 tot 3 panelen aan elke kant
bevestigd worden.
Afhankelijk van de hoogte van het paneel zijn er één of twee tussenstijlen
(‘Mid Rail’) nodig voor het garanderen van de stabiliteit van het paneel.
Hierdoor kan men nog subtieler omgaan met het licht.
Bij Euro-Stores zijn er ook twee verschillende railsystemen. Deze rails
brengen een betere stabiliteit toe aan het paneel alsook een betere
weerstand van de shutters in het algemeen.

Kader

Mid Rail

Er bestaan twee soorten rail systemen:
Vouwrail-systeem
Bestaat uit één enkele rail. Men kan de panelen opvouwen en naar de
zijkanten opschuiven. Het vergemakkelijkt het openen en sluiten van de
shutters.

Lamellen

Bedieningstok

Paneelsysteem
Met dit systeem schuiven de panelen op één of twee rails, en kruisen
elkaar zo. Dit systeem wordt bijvoorbeeld gebruikt voor een dressing, een
binnendeur of als scheiding tussen twee kamers.

Shutters vormen de exclusiviteit
van de vensterdecoratie

Lamellen
De beweegbare lamellen van de shutters zijn beschikbaar in vier verschillende
breedtes:
•
•
•
•

47 mm
64 mm
90 mm
110 mm

Euro-Stores zal u helpen in de keuze van de breedtes van de lamellen,
naargelang uw gebruik, de afmetingen en de gewenste sfeer.

47 mm

64 mm

90 mm

Er bestaan twee bedieningsmogelijkheden:
110 mm

Bedieningstok
De bediening van de lamellen gebeurd door een houten latje geplaatst
aan de voorkant van de shutters. Naargelang uw wens kan het latje in het
midden of aan de zijkant van het paneel geplaatst worden. De uitfrezing in
de stijlen zorgt ervoor dat de lamellen perfect sluiten.
Onzichtbare bediening - Clear view
Dit houten systeem bevindt zich aan de achterkant van de shutters. Deze
afwerking is meer verfijnd en hedendaags, met een vrije doorkijk. De
bediening gebeurd door een simpele druk op één van de lamellen waarbij
de andere lamellen volgen.

Hout in uw interieur brengen
is warmte en elegantie toevoegen

shutters
in al zijn vormen
Onze shutters worden op maat gemaakt. Ze kunnen niet enkel geplaatst
worden op rechte ramen maar op eender welke vorm van raam. Ze kunnen
ook een originele en esthetische oplossing bieden voor deuren, kasten of
als scheidingswand.
Speciale vormen
Rond, ovaal, driehoekig of andere vormen, shutters schikken zich aan elke
vorm van uw raam.
Scheiding tussen twee ruimtes
Een oplossing met meerdere voordelen: gesloten, zijn ze verduisterend en
geven intimiteit. Met geopende lamellen kan men de gewenste lichtsfeer
creëren. Open of opgevouwen, kan men een volledige ruimte bepalen.
Dressing
Shutters kunnen ook gebruikt worden voor een kastdeur of dressing. Deze
oplossing bied een moderne et warme sfeer aan uw interieur alsook de
nodige ventilatie.
Draai-kip ramen
Shutters passen ook perfect op draai-kip ramen.
Koepel- en dakvensters
Shutters kunnen ook een volwaardige en elegante oplossing zijn voor
dakvensters en koepels.

De shutters passen zowel in een moderne
als in een klassieke omgeving
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