De zonnige kant van de woning van
Marcel en Lianne werd aangekleed
met shutters van Jasno. Hiermee kan
het licht getemperd worden. Ook niet
onbelangrijk: ze geven de ruimte een
luxe strandhuisgevoel. De ronde
vormen van de hangstoel en het
vloerkleed vormen een mooi contrast
met de rechte lijnen van de shutters.
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Jasno shutters voor de woonkamer, uitgevoerd in
Primewood, met 89 mm brede lamellen in verborgen
bediening Silent View, in kleur 009 Creamy:
Shutters hoekpui links           
8,5 m² à € 435,- per m²                  
Shutters hoekpui rechts        
3,1 m² à € 435,- per m²
Shutters raam                         
2,2 m² à € 435,- per m²                
Uitvoering Silent View 10% meerprijs
Railsysteem t.b.v. hoekpui     
4,4 m x € 125,- per meter               	

€ 3697,50
€ 1348,50  
€    957,€    600,-

Montagekosten         	

€     550,-                                       
€    347,-

Totaal

€ 7500,-

‘Altijd een luxe
			strandhuisgevoel’
Marcel en Lianne wonnen de vtwonen
Jasno woonwens t.w.v. € 7500,Het stond al een tijd hoog op hun verlanglijst: shutters van Jasno,
voor de zonkant van hun nieuwbouwwoning. Marcel deed zonder
medeweten van Lianne mee aan de woonwens. Toen ze wonnen, was
de verrassing dus extra groot.
Productie Inge Steketee | Styling Frans Uyterlinde | Fotografie Jansje Klazinga | Tekst Carla Robben
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Tip #1 Kies net als Lianne en Marcel voor

shutters zonder de verticale bedieningslat en brede lamellen voor een strakke
look en veel doorkijk.
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De winnaars

Wie Marcel Meulstee (45, financieel medewerker) en Lianne Meulstee-Schuurmans
(47, tandartsassistente) Type huis split-level nieuwbouwwoning Waar Schiedam,
aan het water Wonen hier sinds november 2012 Woonwens ‘Het is onze droom
om shutters aan de waterkant te hebben’
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Marcel en Lianne kozen voor Primewood: hun
shutters zijn gemaakt van white teak, een
stevige, maar lichte houtsoort met een subtiele
nerfstructuur. Een andere optie is Ecowood.
Deze shutters zijn gemaakt samengeperste
houtvezels uit milieuvriendelijk beheerde
bossen; mooi, duurzaam én voordelig.

Tip #3 Wil je graag een klassieke

sfeer in huis? Kies dan smalle
lamellen en smalle panelen.
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Tip

Tip #2 Heb je naar binnen opengaan-

Tip #4 Combineer houten

jaloezieën met shutters. De
lamelbreedten en kleuren
kunnen matchen wat in dezelfde ruimte een prachtig
effect geeft.

de deuren? Geen probleem, met een
railsysteem kunnen shutters worden
toegepast. Zoals bij Lianne en Marcel
in de woonkamer.

De hangstoel komt van Urbind=sign, een winkel
met retro-design meubels in Vlaardingen.

Marcel vertelt: ‘We zijn al een tijd bezig met onze nieuwbouwwoning.
De bouw heeft ruim een half jaar stilgelegen omdat de aannemer failliet
ging. Alle tijd dus om ideeën op te doen en knipsels te verzamelen uit
verschillende woonbladen, waaronder vtwonen. Daarin zagen we de
oproep voor de vtwonen woonwens van Jasno. Het was in de periode van
de verhuizing dat Lianne zei: ‘Hé, dat zijn de shutters die we willen!’
Maar we zaten in een drukke periode en Lianne ging verder niet op de
woonwens door.’

Verrassing
Marcel besloot zonder medeweten van Lianne mee te doen aan de woonwens. Om haar te verrassen, eventueel. Hij maakte foto’s van de nog
nauwelijks ingerichte woonkamer en van de buitenkant van de woning
aan het water. Marcel: ‘Het moest natuurlijk allemaal stiekem en dat
was nog best lastig. Ging Lianne in bad, dan werkte ik snel even verder
aan mijn inzending. Toen ik hoorde dat we bij de laatste drie zaten, vond
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ik het ontzettend moeilijk dat voor me te houden. Een tijdje later werd
ik op mijn werk gebeld dat we hadden gewonnen. Ik ben een vrij rustig
type, maar toen stond ik te springen van blijdschap! Mijn collega’s merkten meteen dat er iets aan de hand was, ze hebben het er nu nog over. Ik
heb meteen Lianne gebeld en kon eindelijk alles vertellen. Ze geloofde
het eerst niet, ze was enorm blij en verrast.’

Verlanglijst
Marcel is enthousiast: ‘We zijn al een tijd helemaal weg van shutters van
Jasno die we op de Woonbeurs Amsterdam hadden gezien. Jasno had er
een mooie stand waar we ons hebben laten informeren. Sindsdien staan
de shutters op onze verlanglijst. Er komt een hoop kijken bij het inrichten van een nieuw huis en je kunt je geld maar één keer uitgeven, dus
we hadden de aanschaf nog even uitgesteld. De shutters van Jasno zijn
niet alleen mooi om te zien, ze zijn ook praktisch en gebruiksvriendelijk.
Onze woonkamer aan de waterkant van het huis is zo’n zes meter breed.
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Tip #7 Benieuwd hoe shutters in jouw huis
eruit zouden zien? Met de Jasno app kun je
visualiseren hoe shutters in jouw woning
voor de ramen staan.

Alle shutters van Jasno zijn
vochtbestendig. Het hout is
afgewerkt met een speciale
lak en het mechanisme is
roestwerend. Ze zijn dus ook
prima geschikt voor de
badkamer.
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Tip #5Shutters passen op

elk raam. Ze kunnen ook
voor of op een draaikiepraam gemonteerd
worden. Bij Lianne en
Marcel zitten shutters
voor het draaikiepraam in
de badkamer.

vtwonen
088 apr
2013

Assistentie Tara Heldenbergh | M.m.v. Ikea ( bank en poef, patchwork vloerkleden, vaas, groen-blauwe plaid, staande lamp, kussens, dienblad en glazen), Hella Pais (zwart-turkooise plaid, wit-turkooise kussen,
turkoois gebloemd kussen), van Verre ( blauw-witte batik kussens), Combitex (krukjes, legertafeltje), Ottomania (hamamdoeken, badjas en serviesgoed), Puur bloemen | Voor verkoopinformatie zie inhoud
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Tip #6 Wil je de ruimte een
moderne uitstraling geven?
Kies dan voor brede lamellen
en brede panelen.

Het is op het zuidwesten, dus de zon staat er de hele dag op. Dan is het
fijn als je het licht kunt temperen. We kunnen de panelen voor het raam
plaatsen of door middel van het railsysteem helemaal opzij schuiven.’

Strak vlak
‘Onze woonsmaak is modern, maar wel op een persoonlijke manier ingevuld. Zo hebben we een strakke hoogglans kast van Ikea met daarnaast
een Zaanse wandklok die nog van mijn opa is geweest. We vinden het
leuk om verschillende stijlen te combineren en elke ruimte in huis een
net wat andere sfeer te geven. Voor het kiezen van de shutters werd een
afspraak gemaakt met Dave en Michelle van Jasno en Inge en Frans
van vtwonen bij ons thuis. Alles werd nagemeten en aan de hand van
de samples zochten we shutters uit. Stilist Frans raadde ons roomwitte
shutters aan, net wat zachter dan helder wit. Dat is een goede keuze
geweest, want het staat mooi in de lichte ruimte. Voor de bediening hebben we Silent View gekozen. Je hoeft een van de lamellen alleen maar
een duwtje te geven en dan bewegen ze allemaal mee. Omdat er geen
bedieningslat is, vormen de shutters een strak vlak.’

Variabel
‘Het resultaat is nog mooier dan ik in gedachten had. De shutters geven de kamer een luxe strandhuisgevoel en het lijkt alsof ze er altijd
al hoorden. We genieten er elke dag van, vooral het variabele vind
ik super. Je kunt echt spelen met licht, want de shutters zijn horizontaal opgedeeld in drie gedeelten die je apart kunt bedienen. Door
de stand van de lamellen aan te passen, kun je meer of minder licht
binnen laten komen. Ze kunnen ook helemaal dicht en dan komt er
geen licht binnen. Alles werkt licht en soepel, je merkt aan alles dat
de kwaliteit goed is. Wij hadden al wat voorwerk gedaan op dit gebied. Bij de bouwmarkt kun je voor de helft van de prijs ook shutters
kopen, maar dat is echt niet hetzelfde. We hebben ervoor gekozen om
ook op de vide shutters te laten plaatsen. Dat viel buiten het bedrag
van de woonwens, maar we hebben het er graag voor over. Ons huis
is nu af en we zijn er heel blij mee.’
• Kijk voor meer informatie over Jasno shutters op www.jasno.com. Hier vind je ook de
gegevens van een dealer bij jou in de buurt.
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