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2040 - After Dark

Hoogwaardige raamdecoratie, in België ontworpen en gemaakt: dat is waar Inside voor staat. Als  

Belgisch familiebedrijf zijn we al meer dan 25 jaar dé referentie voor een volledige en hedendaagse 

collectie van raamdecoratie, gaande van gordijnen in luxueuze stoffen tot houten jaloezieën die elk 

interieur een unieke vibe geven. 

De producten van Inside worden internationaal verdeeld vanuit verschillende showrooms in Europa 

maar worden stuk voor stuk in eigen atelier in Roeselare op maat gemaakt: 100% Belgische kwaliteit 

verzekerd! 

Iemand die meer verlangt van zijn interieur, kiest voor Inside. Want onze smaakmakers ademen meer 

kwaliteit en klasse dan welk ander gordijnmerk. Houdt u van design of wilt u eerder oplossingen? 

Of twijfelt u tussen klassevol of trendy gordijnen? Waar u ook naar op zoek bent, Inside weet u 

ongetwijfeld te bekoren met producten die een meerwaarde voor uw woning betekenen. 



2038 Greige

HOUTEN JALOEZIEËN

Tot 3 meter hoogte

-

Tot 3 meter breedte

(vanaf 01/09/2021 tot 3,6 meter)

-

50/63 mm lamellen

-

Effen tot structuur

-

Alu bovenbak voor badkamer uitvoering

-

Ladderkoord =

privacy uitvoering (patented)

-

Ladderband

-

Manuele / gemotoriseerde / smart home bediening

-

Childsafety technology

-

Keuze uit tal van kleuren



2016 - Caviar

Kies voor rust en warmte met de houten jaloezieën van Inside. Dankzij hun strakke vormgeving en 

veelzijdige afwerkingsmogelijkheden vormen ze een smaakvolle aanvulling op diverse interieurstijlen. 

De houten jaloezieën van Inside worden vervaardigd uit duurzaam hout van de beste kwaliteit en 

zorgen voor een natuurlijke lichtinval. In de woonkamer zorgt dit dan voor sfeer en gezelligheid en in 

de slaapkamer zorgt het voor een natuurlijke manier van wakker worden. 

WA AROM KIEZEN
VOOR HOUTEN JALOEZIEËN?



2032 - Sandshell

Dicht bij de natuur

Met houten jaloezieën breng je de natuur 

echt mee naar binnen. Bij het samenstellen 

van je houten jaloezieën kan je kiezen voor 

gebeitste lamellen. Deze zorgen voor een 

mooie houtlook, wat een extra touch geeft 

aan jouw interieur. 

Creëren van privacy & een mooi  lichtinval

Het grote voordeel van houten jaloezieën 

is de natuurlijke kleur van het licht dat naar 

binnen valt. Als je de lamellen half open zet, 

komt er een mooie, warme kleur licht naar 

binnen. Je kan houten jaloezieën tot op de 

millimeter bijregelen. Hierdoor kan je op elk 

moment van de dag kiezen hoeveel privacy 

je wilt en bepaal je zelf hoeveel zonlicht er 

binnen mag.



2040 - After Dark

Ideaal voor vochtige ruimtes

In de badkamer wil je vooral genieten in 

een ontspannen omgeving. Met de houten 

jaloezieën van Inside tover je je badkamer in 

een ontspannen welness ruimte. Je kan ook 

perfect spelen met zonlicht. Zo bepaal je niet 

alleen de sfeer maar zorg je ook voor gebor-

genheid en privacy. 

Standaard worden onze houten jaloezieën 

voorzien van een stalen bovenbak voor het 

optrekmechanisme. Wil je ze in de badkamer 

of de keuken plaatsen? Dan kan je ook kiezen 

voor een aluminium bovenbak. Aluminium is 

roestbestendig en dus ideaal voor vochtige 

ruimtes.

Regel je lamellen op afstand

Raamdecoratie vanop afstand kunnen 

regelen, is een comfort waar vandaag steeds 

vaker vraag naar is en die je leven makkelij-

ker maken. De houten jaloezieën van Inside 

lenen zich perfect tot automatisering en 

maken je huis daarmee niet alleen slimmer, 

maar doen het ook in waarde stijgen. 

Begin je dag met zonlicht door het auto-

matisch openen van je houten jaloezieën. 

’S Avonds sluit je ze om privacy te creëren.  

De keuze is aan jou. Je kunt met behulp van 

een afstandsbediening verschillende jaloe-

zieën samenbrengen met één enkele druk 

op de knop.  Motorisatie is zowel mogelijk 

met ladderband als met de privacy uitvoering 

(ladderkoord).



2027 - Steel Gray 2041 - Cocoa

De afwerking bepaalt het totaalbeeld

Bij het samenstellen van je houten jaloezieën heb je veel keuzemogelijkheden. De afwerking van de 

lamellen bepaalt het totaalbeeld van je houten jaloezieën. De jaloezieën van Inside zijn in verschillende 

breedtes beschikbaar, dus je kiest zelf hoeveel zonlicht je wilt doorlaten en hoeveel privacy je wilt. 

Bij Inside heb je ook een ruime keuze aan kwalitatieve lamelsoorten. Ga voor een strakke finish met 

egale lamellen die naadloos aansluiten bij de rest van je interieur. Of misschien ben je meer fan van een 

authentieke look? De zichtbare houtnerf in gebeitste lamellen geeft een natuurlijke uitstraling die een 

botanische of Scandinavische woonstijl perfect complimenteert. 

Hou je van een statement in je interieur? Decoratieve ladderbanden geven houten jaloezieën nog 

meer karakter. Match de tint aan de gekozen lamellen of werk met een contrasterende kleur: het kan 

allemaal. Jaloezieën met een ladderband hebben ook een nuttig voordeel. Ze bedekken de gaatjes 

waar de standaard ladderkoorden doorlopen, waardoor je een betere verduistering krijgt.

Wens je een subtielere afwerking, dan is een fijne ladderkoord the way to go. Houten jaloezieën met 

een ladderkoord ogen licht waardoor ze mooi in je interieur blenden. Onze ladderkoorden stem je naar 

keuze af op de finish van je lamellen. Hierdoor kan je de lichtinval zelf tot op de millimeter bepalen en 

een prachtig zon- en schaduwspel creëren.



2040 - After Dark

2018 - Bright White



www.insideblinds.com
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