
Shutters gecombineerd met een houten jaloezie (rechts in beeld).

Foto rechts:  Verticale lamellen met 3D effect ofwel JASNO swings – bekroond met een IF Award.

JASNO: een passie voor perfectie
JASNO is bekend om haar shutters, maar verkoopt daarnaast ook blinds (houten jaloezieën), folds (vouwgordijnen) en 

swings (verticale lamellen). Met die laatste won het bedrijf onlangs nog de iF Product Design Award in München. Genoeg 

keuze dus om een woning in te richten met de meest sfeervolle, regelbare raamdecoratie. Iedere ruimte krijgt zo een 

eigen, unieke sfeer, of het nu gaat om de woonkamer, slaapkamer of badkamer. Eenvoudig te verstellen en altijd op 

maat gemaakt.

In vijftien jaar tijd groeide JASNO uit tot een gerenommeerd bedrijf op het gebied van raamde-
coratie, dat nog steeds hard aan de weg timmert met nieuwe producten. Eind februari resulteerde 
dit in het winnen van de iF Product Design Award 2016 in de categorie Textiles/Wall/Floor met 
de JASNO swings. Dit zijn verticale lamellen waarbij met één ketting een om en om systeem in 
beweging wordt gebracht. In een vloeiende beweging worden de lamellen geopend, bijna dicht of 
in een andere stand gezet, wat een verrassend 3D effect geeft.  De swings werden ontwikkeld in 
samenwerking met GBO uit Helmond. Ze zijn in verschillende kleuren en breedtes verkrijgbaar 
en zijn gemaakt van geweven papier of luxe polyester stof.

Een tikkeltje eigenwijs
JASNO gaat uit van haar passie voor perfectie. Alles moet tiptop in orde zijn: de verkoop, de 
service, de kwaliteit van de producten. Die worden verkocht via dealers in onder meer Nederland, 
België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Zwitserland en Oostenrijk. Zij worden nauwkeurig geselec-
teerd en door JASNO zelf opgeleid. Het is namelijk de dealer die de producten opmeet en monteert 
bij de klant en dat moet goed gebeuren.
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Vouwgordijnen van geweven papier (JASNO folds).

Houten jaloezieën, net als shutters zeer geschikt voor badkamers en wellness ruimtes.

Een tikkeltje eigenwijs is het bedrijf ook. Het gaat bijvoorbeeld niet uit van trends, want de pro-
ducten zijn niet aan tijd gebonden. Raamdecoratie schaf je immers aan voor tientallen jaren. Wel 
ziet JASNO wat de huidige trends zijn. Op dit moment zijn dat de houten jaloezieën die een mooi 
alternatief vormen voor shutters, of juist een mooie combinatie van shutters én jaloezieën in één 
ruimte. Vanwege het vochtige klimaat in badkamers, worden daar tegenwoordig vaak shutters van 
JASNO gezien, die zeer geschikt zijn voor diverse omstandigheden en ook nog eens op maat ge-
zaagd worden. Zelfs driehoekige of ronde ramen vormen geen probleem.

Centrum voor advies en inspiratie
Het hoofdkantoor van JASNO is gevestigd in Eersel, waar zich ook de showroom bevindt. Hier 
kan iedereen terecht voor advies en inspiratie op het gebied van shutters, blinds, swings en 
folds. Er hangen nog meer voorbeelden dan bij de diverse dealers. De producten kunnen er niet 
direct gekocht worden, maar het personeel geeft er graag uitgebreid extra advies over. De 
showroom is van maandag t/m vrijdag open van 9.00 tot 17.00 uur en één keer in de zes weken 
op zondag. 
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“In de showroom hangen nog meer voor-
beelden dan bij de diverse dealers”

Jasno Shutters BV
Lange Voren 25
5521 DC Eersel

Contact:
Tel.: +31 (0)497 531 250
E-mail: info@jasno.com

Voor meer informatie:
www.jasno.nl
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