
   Infosheet 
  Doekmogelijkheden voor GJ systemen (NL) 

1/2 20/03/2019 

Guillaume Janssen Nederland B.V.  
Braunstraat 1 

8013 PR Zwolle 
Nederland 

Tel:             038-4670010 
E-mail:              info@gjbv.nl  

Website:              www.gjbv.nl 

 

Algemene informatie 
 

Dit is een algemeen document met informatie m.b.t. de doekmogelijkheden voor Guillaume Janssen systemen.  
 

Belangrijke notities: 
 

• MSW Special (gevormde) systemen kunnen enkel uitgerust worden met doeken uit de SergeFerrari Soltis collectie 
i.v.m. de benodigde diagonale stabiliteit en stevigheid De mogelijkheden hierin zijn:   

o SergeFerrari Soltis Horizon 86 (ca. 14% open) 
o SergeFerrari Soltis Perform 92 (ca. 4% open) 
o SergeFerrari Soltis Opaque B92 (verduisterend tot 100.000 Lux). 

• Dit is een algemeen document met informatie over de standard doekmogelijkheden, andere types doek of 
leveranciers is mogelijk op aanvraag.  

• Bepaalde typen doek zijn op grotere breedtes niet mogelijk toe te passen.  
• Doeken buiten de standaard GJ collectie hebben een meerprijs.  

 

Standaardcollectie:     (% OF)  Breedte:  Toepassing: 
 

Mermet   Satiné 5500 (Serge)  4%  320 cm  Binnen & Buiten 
   Satiné 5501 (Serge 1%)  1%  320 cm  Binnen & Buiten 
   Natté 4503    3%  320 cm  Binnen & Buiten  
 

SergeFerrari  Soltis Horizon 86   14%  267 cm  Binnen & Buiten 
   Soltis Perform 92   4%  267 cm  Binnen & Buiten 
 
 

Verduisterende doeken:    Lux:  Breedte:  Toepassing: 
 

Mermet   Satiné 21154 Opaque  100.000  210 cm  Binnen & Buiten 
SergeFerrari  Soltis B92 Opaque   100.000  170 cm  Binnen & Buiten  
   Soltis Opaque 6002  10.000  260 cm  Binnen & Buiten 
 

Mermet   Flocké    100.000  240 cm  Binnen 
 
 

Binnenzonwering:      
 

Hierin hebben wij verscheidene mogelijkheden uit de Mermet, Helioscreen, Copaco of SergeFerrari collectie.  
 
 

Akoestische doeken:     (% OF)  Breedte:  Toepassing: 
 

Mermet   Acoustis 50 (acoustic)  0%  250 cm  Binnen 
SergeFerrari  Alphalia Silent AW  0%   270 cm  Binnen 
   Soltis Touch   3%   270 cm  Binnen 
    
 

Low-E:       (% OF)  Breedte:  Toepassing: 
 

Mermet   Satiné 5500 Low-E  3%  240 cm  Binnen 
   M-Screen Ultimetal  3%  285 cm  Binnen 
 
 

Waterdichte doeken / Privacy:   (% OF)  Breedte:  Toepassing: 
 

SergeFerrari   Soltis Proof W96   Translucent 267 cm  Binnen & Buiten 
Copaco   Serge 600 BO Solar  3% Translucent 300 cm  Binnen & Buiten 
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Systemen 
 

Algemene informatie m.b.t. doekmogelijkheden voor de volgende systemen:  
 

(ZIP) Screens: Alle doeken standaard mogelijk, echter systemen groter dan 25 m2 kunnen wij alleen van Soltis 
doeken voorzien.  

Luxscreen ZIP:   ZIP Screens met PVC venster (Cristal) adviseren wij alleen met Soltis doek uit te rusten.  
➢ Zie ook het infosheet m.b.t. Luxscreen ZIP systemen.  

 

SZ-MSW Series:  Meeste doeken standaard mogelijk, systemen groter dan 25 m2 kunnen wij alleen van Soltis 
   doeken voorzien.  
Sideways:  Alleen mogelijk met Soltis doek 
 

MSW Special (gevormd): Alleen mogelijk met Soltis doek 
 

➢ Andere types doek enkel op aanvraag!  
 
 

Overige informatie 
 

“Blackout” of “Volledige verduistering”:  
 

Het gebruik van de woorden “blackout” of volledige verduistering wordt door ons ten zeerste afgeraden, dit vanwege het 
simpelweg nimmer mogelijk is een totale of volledige verduistering te creëren.  

 
Doekeigenschappen:  
 

• Doeken zullen altijd iets van wafel- of vouwvorming vertonen, 100% strakke doeken – zeker in het geval van grote 
systemen – is bijna onmogelijk om te behalen.  

• Grotere/brede systemen kunnen horizontale lasnaden hebben om de gewenste maatvoering te behalen.  
• Gevormde systemen hebben diagonale lasnaden in de Soltis doeken om extra stevigheid te creëren.  
• Bij horizontale systemen kunnen de doeken – zeker bij grote maatvoeringen – iets doorhangen, hoeveel dit is 

hangt af van het type doek, type systeem, maatvoeringen, etc.  
• Voor officiële waarden en doekeigenschappen verwijzen wij naar de verschillende leveranciers:   

o Mermet   www.sunscreen-mermet.com 
o Helioscreen  www.helioscreen.com  
o SergeFerrari  www.sergeferrari.com 
o Copaco   www.copaco.be 

 

➢ Zie ook ons standaard infosheet m.b.t. doekeigenschappen en de uitgave van de Romazo m.b.t. richtlijnen 
doekzonwering.  

 

 
Disclaimer:  
 

De document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, Guillaume Janssen streeft ernaar om juiste en actuele 
informatie te verstrekken. Een deel van de informatie kan echter verouderd, incompleet of onjuist zijn. Aan de informatie in 
dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten en diensten 
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