


Piet Boon® en Zonnelux® hebben de handen 
ineengeslagen, en gezamenlijk een stijlvolle 
collectie houten shutters met bijpassende 
blinds onder de naam Piet Boon shutters by 
Zonnelux ontworpen. 

Over Piet Boon®

Piet Boon® is in 1983 opgericht door de 
Nederlandse designer en ambachtsman met 
dezelfde naam. De internationale design-
studio heeft zich ontwikkeld tot een inter-
nationaal luxury lifestyle merk, met zowel 
private als corporate klanten wereldwijd. 
Piet Boon® onderscheidt zich internationaal 
in ontwerpen voor exterieur, interieur en 
product design. Karin Meyn voegde zich in 
1986 bij het bedrijf als businesspartner en 
Creative Director. Samen geven zij leiding 
aan een dynamisch en ervaren team van 
designers, architecten en stylisten.
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De collectie
Shutters zorgen voor een prachtige licht-
inval in je huis en de nodige privacy. In 
dit Piet Boon® ontwerp zijn het met name 
de versobering en de maatvoering die in 
het oog springen. Zo zijn de lamellen niet 
afgeschuind en zijn alle afrondingen en vel-
lingen minimaal gehouden. Het mechanisme 
is nagenoeg onzichtbaar en de maatvoering 
harmonieus. Beschikbaar in 54mm en 81mm 
lamel, in acht verschillende kleuren met de 
mogelijkheid tot bijpassende houten blinds. 
Kleuren variëren van traditioneel wit tot her-
kenbare Piet Boon® grijzen en natureltinten. 
Zowel functioneel als stijlvol, creëren deze 
houten shutter panelen een meerwaarde in 
elke ruimte van je huis. 

Over Zonnelux
Zonnelux raamdecoratie (sinds 1974) is 
in het binnen en buitenland actief op het 
gebied van zonwerende en raamdecoratieve 
producten van hoogwaardige kwaliteit. Het 
is één van de grotere aanbieders van op 
maat gemaakte raamdecoratie producten in 
Nederland. De collecties bieden decoratieve 
en functionele raambekleding in honderden 
kleuren, tientallen materialen en uitvoerin-
gen. Er wordt uitsluitend gewerkt met kwali-
tatief hoogwaardige materialen die voldoen 
aan de laatste interieur trends. Zonnelux 
raamdecoratie wordt geleverd via woningin-
richters, woningtextielzaken, zonweringspe-
ciaalzaken en verf & behangzaken. 
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Product details 

Shutter panelen
Shutter panelen zijn houten luiken met verstelbare lamellen. U kunt 
zelf de lichtinval en daarmee ook de sfeer en de privacy in uw ruimte 
bepalen.

Technische benamingen 
1. Lamel 81 mm
2. Imbus schroef (om bedieningsweerstand te  regelen)
3. Zijstijl 
4. Onderregel
5. Tussenregel
6. Bovenregel
7. Lamel 54 mm
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Unieke lamel
De lamel in dit ontwerp heeft de herkenbare Piet Boon® kenmerken. Zo 
is de lamel niet afgeschuind en zijn alle afrondingen en vellingen mini-
maal gehouden. De rechthoekige lamellen sluiten mooi op elkaar aan.

Lamel breedte
Er zijn twee verschillende lamel breedtes leverbaar in de Piet Boon® 
shutters. Ze zijn beschikbaar in een lamel breedte van 54 mm of 
81 mm die beiden zorgen voor een mooie lichtinval. Met de 54 mm 
creëert u een elegante uitstraling en de bredere lamel geeft een 
monumentaal aanzien aan uw interieur. De bredere lamel zorgt bij 
opening voor een grotere lichtinval.

Minimale vrije ruimte
De minimale vrije ruimte is nodig om de lamellen vrij te kunnen kantelen. 

13 mm

26 mm
minimale vrije ruimte

stijl

27 mm
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Product details 

Toepassing
Shutters kunnen in veel verschillende vormen geleverd worden en 
zijn geschikt voor raam- en deurpartijen en zelfs als hoogwaardige 
roomdivider. Voor vrijwel iedere raamtype zijn de Piet Boon® shutters 
toepasbaar, ook ronde of vijfhoek ramen, dakramen of draaikiep 
ramen zijn geschikt. Mits het vertrek goed geventileerd is, zijn de 
shutters ook bruikbaar in vochtige ruimten.

Montage
De Piet Boon® shutters kunnen met montage profielen of met een 
railsysteem worden geïnstalleerd. De montage profielen worden 
gemonteerd op de muur, in het kozijn of op het raam. Het railsysteem 
wordt tegen het plafond gemonteerd en is uitermate geschikt voor 
bredere raampartijen. 

Scharnieren
De Piet Boon wordt standaard uitgevoerd met de hoogwaardige, 
verborgen Kubic scharnieren in RVS.

Paneelverdeling
De Piet Boon® shutters kunnen in verschillende paneelverdelingen 
geleverd worden. Bij montage op de wand kunnen per kant (links en 
rechts), maximaal twee panelen gekoppeld worden. Totaal ontstaan 
dan vier panelen. Bij het railsysteem kunnen maximaal vier panelen 
gekoppeld worden en kan men meerdere paneelsets in een railsys-
teem plaatsen. 

Clear view mechanisme
Clear view is de verborgen bediening aan de achterzijde van het pa-
neel. Door het handmatig kantelen van de middelste lamel volgen de 
overige lamellen vanzelf. De Piet Boon® shutters kunnen niet worden 
geleverd met elektrische bediening van de lamellen, mocht u dit 
graag willen, adviseren wij Piet Boon® houten jaloezieën.

Hout 
De Piet Boon® shutters worden van Abachi hout gemaakt. Abachi is 
een witte loofhoutsoort uit West-Afrika. Deze houtsoort is goed te 
bewerken en is zeer stabiel. Na het lakproces blijven de houtnerf-
structuren subtiel zichtbaar. De Piet Boon® shutter is een kwaliteits-
product met een lange levensduur en een verrijking van uw interieur.
De lamellen worden vervaardigd uit kwartiers gezaagd hout. Het hout 
wordt bij de boomstam eerst overlangs in vieren gezaagd en daarna 
wordt uit elk “kwartier” planken gezaagd die haaks op de jaarringen 
staan. Hierdoor zijn de lamellen zeer vormvast.
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Product details 

Specificaties
Maximale afmetingen shutters

Specificaties
Minimale en maximale paneelmaten

Maximale productafmetingen

Met montageprofielen op de wand

Met railsysteem tegen plafond

*op aanvraag grotere breedtes mogelijk

Lamelbreedte

Piet Boon 54 mm

Piet Boon 81 mm

Breedte

280 cm

600 cm*

Paneelbreedte

ongekoppeld max.

600 mm

900 mm

gekoppeld max.

450 mm

700 mm

minimal

200 mm

200 mm

Hoogte

300 cm

300 cm

Paneelhoogte

minimal

250 mm

250 mm

maximal

3000 mm

3000 mm

Zijstijl
De versobering en de maatvoering springen in het oog, alle afrondin-
gen en vellingen zijn minimaal gehouden. 

Garantie 
Bij normaal gebruik en bij navolging van de door Zonnelux geadvi-
seerde specificaties, maten en eigenschappen, geldt een garantie 
van twee jaar.

Levertijd
De Piet Boon® shutters worden in Europa geproduceerd en hebben 
een levertijd van ongeveer zes weken, nadat de exacte maatvoering 
is opgegeven.

Lak & kleuren
De shutters worden behandeld met een UV bestendige, waterdra-
gende en milieuvriendelijke laksoort. De Piet Boon® shutters zijn 
beschikbaar in acht verschillende kleuren met de mogelijkheid tot 
bijpassende houten blinds. Kleuren varieren van traditioneel wit, tot 
de herkenbare Piet Boon® grijzen en naturel tinten. 

PB 01

PB 05

PB 02

PB 06

PB 03

PB 07

PB 04

PB 08
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“Niets uit deze uitgave mag zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Zonnelux en Piet Boon® worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, offset, 
fotokopie of microfilm of in enige 
digitale, elektronische, optische 
of andere vorm. Alle modellen van 
Zonnelux en Piet Boon® zijn unieke 
gepatenteerde modellen. De naam ‘Piet 
Boon’ en de modellen van Piet Boon 
zijn geregistreerde handelsmerken. 
Deze brochure is samengesteld met 
de grootst mogelijke aandacht voor de 
juistheid van de informatie. Zonnelux 
en Piet Boon® kunnen echter niet 
aansprakelijk worden gesteld voor enige 
onjuistheden in deze brochure.”
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