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Algemeen overzicht van de “standaard” te leveren Guillaume Janssen producten, specifieke productinformatie is 
beschikbaar op aanvraag.  
 

Doekconfectie: 
 

Guillaume Janssen is een onafhankelijke leverancier voor de confectie van zonweringsdoeken (zowel acryl- en 
screendoeken). 
 

❖ Acrylconfectie   Guillaume Janssen werkt met een uitgebreid aantal leveranciers en heeft  
    een groot aantal dessins op voorraad, owel het  stikken als het verlijmen van 
    het doek is mogelijk; 

❖ Screenconfectie   Screendoeken uit de collectie; Mermet, Copaco, Helioscreen, Dickson en 
    SergeFerrari 
 

Screens en ZIP Screens: 
 

Met 20 jaar ervaring dé specialist in ZIP (rits) screen systemen. 
 

❖ GJ 85, 95, 105, 125, 150  Screen en ZIP screen oplossingen 
❖ GJ ZIP 180, 205   ZIP screens enkel voor zeer grote hoogtes 
❖ GJ ZIP 160, 170   ZIP screens voor zeer grote breedtes én hoogtes 
❖ Custom Made ZIP  Volledig naar wens geproduceerde ZIP screen, vele types   

    cassetten, geleiders of onderlijsten zijn mogelijk 
❖ Luxscreen  ZIP   ZIP screen met een transparent PVC venster 

 

❖ Conston ZIP   ZIP screen aangespannen met conston veerunits voor  
horizontale of schuine toepassingen. 
 

Speciale rolgordijnsystemen:  
 

Enkel speciale – custom made – uitvoeringen zoals extreem hoog of extreem brede rolgordijnen, daarnaast ook horizontaal 
en gevormde uitvoeringen mogelijk.  
 

❖ GJ Roller 78, 85, 100  Rolgordijnoplossingen voor grote raampartijen 
❖ BigVertico   Rolgordijnsystemen uit één stuk met een breedte tot 30 meter en  

    een hoogte van 8 meter 
❖ BigInter    Horizontaal screensysteem voor zéér grote glasoppervlaktes 

SZ-MSW Serie (ZIP): 
 

ZIP-systemen met veerprincipe die onder elke hoek toegepast kunnen worden; zowel van beneden naar boven, 
horizontaal, schuin of zelfs zijwaarts. Binnen- en buitentoepassingen zijn mogelijk.  
 

❖ SZ-MSW 125   Serresysteem met kleine 125 mm cassette 
❖ SZ-MSW 1000, Big en Big+ Serresystemen tot grote breedtes en uitvallen 
❖ SZ-MSW Curved   Gebogen ZIP screen 
❖ SZ-MSW Sideways  Zijwaarts gesloten ZIP screen 
❖ SZ-MSW Sideways Curved Zijwaarts gesloten gebogen ZIP screen 
❖ SZ-MSW Parallelogram   Parallelogramoplossing mét ZIP 

 

MSW Special Serie:  
 

Systemen voor bijzondere toepassingen, aparte vormen, zowel binnen- als buitenmontage mogelijk.  
 

❖ MSW 125/MSW 1000  Eenvoudige serrezonwering met kast en geleider (geen ZIP) 
❖ MSW Special Serie 

o MSF 400 serie  Afgeschuinde, veel hoekige screen 
o MSW 2000 serie  Driehoekig gevormde screen 
o MSW 3000 serie  Trapezium gevormde screen 
o MSW Round  Boog gevormde screen 
o MSW Dome  Gebogen driehoek screen voor Dome structuren 

❖ MSW Special Darkening Serie Verduisterende oplossingen met bijzondere vormen 
❖ MSW S-Series   Rechthoekige en gevormde oplossingen met koordgeleiding  
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