
Een gezonde, frisse omgeving is een belangrijke voorwaarde om prettig te wonen en (thuis) te werken. In de 

woonkamer, de badkamer, slaapkamer of keuken; voor elke ruimte in huis geldt dat ventileren van wezenlijk 

belang is. Maar in een mooi ingerichte woning wil je niet tegen ontsierende ventilatieroosters aankijken. Voor 

Fractions, aluminium shutters, ontwierp top designer Osiris Hertman patronen waarbij functionaliteit én design 

hand in hand gaan.

Dat ventileren belangrijk is, daarover is allang geen discussie meer. Zeker niet nu we al twee jaar te maken 
hebben met het coronavirus en ventileren zelfs genoemd wordt als één van de basismaatregelen in de strijd 
tegen dit virus. Kwestie van een raam openzetten? Dat kan natuurlijk, maar wie wil ventileren in stijl, kiest voor 
de aluminium design shutters van Fractions. Fractions ontwierp Osiris een serie aluminium shutters die een 
unieke uitstraling toevoegen aan elke woning. Een design-element in de woning, maar tevens functioneel als 
het gaat om licht, het creëren van privacy én ventilatiemogelijkheden.

Design en functionaliteit 
gaan hand in hand
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SPEL VAN SCHADUW EN LICHT

De verschillende ontwerpen van Osiris Hertman zorgen voor 
een spannend spel van schaduw en licht in de woning. Het licht 
weerkaatst niet eerst op de lamellen, maar valt rechtstreeks door 
de sleuven de kamer in. Het resultaat: een fascinerend lichtspel, 
bij elk van de prachtige designs weer op een andere manier. Osiris: 
‘De zeven patronen zijn allemaal anders en geven elke ruimte een 
volstrekt verschillende sfeer; warm, sensueel, speels en krachtig. 
Je kunt enorm variëren met de lichtintensiteit door de shutters 
meer of juist iets minder open te zetten en een drukker of rustiger 
patroon te maken. Fractions zijn compacte aluminium shutters 
en bieden de mogelijkheid te spelen tussen open en dicht en de 
gewenste lichtintensiteit in de ruimte te bepalen; ze vormen zo een 
ware dans van bewegende patronen, licht en schaduw.’

STIJLVOL VENTILEREN IN ELKE RUIMTE

Door het materiaal van de Fractions shutters, roestvrij aluminium, 
zijn de shutters niet alleen geschikt voor de woon- of slaapkamer, 
maar zijn ze ook perfect te plaatsen in bijvoorbeeld de keuken of 
badkamer. Bij uitstek plekken waar een goede ventilatie van groot 
belang is. Zeker in een vochtige badkamer is het aan te raden 
dagelijks goed te ventileren. Fractions shutters zijn bestand tegen 
vocht en tegen temperatuurverschillen. Een ander belangrijk aspect 
van Fractions: de shutters kunnen eenvoudig toegepast worden 
op een draaikiep raam of kantel kiepdeur. Het slanke materiaal 
zorgt ervoor dat Fractions naadloos in een kozijn past, achter de 
deur- of raamkruk. De Fractions shutters draaien gewoon mee en 
ventileren is daardoor geen enkel probleem.

Slechte ventilatie kan allerlei gezondheidsklachten veroorzaken, 
zoals hoofdpijn, geurhinder, slijmvliesirritaties, overdracht 
van infectieziekten, verergering van astmaklachten en allerlei 
allergische reacties. En omdat we in Nederland nou eenmaal 
de meeste tijd binnen doorbrengen, is een goed binnenmilieu 
belangrijk en dagelijks ventileren dan ook pure noodzaak. Gooi 
open dus, die ramen, en zorg voor een gezonde leefomgeving. 

Wie wil zorgen voor die goed geventileerde woning, maar 
tegelijkertijd kiest voor een stijlvolle raamaankleding biedt 
Fractions meerdere prachtige designs. Ware eyecatchers, met 
een luxe uitstraling, te customizen in elke gewenste RAL-kleur. 
Functioneel mag per slot van rekening ook mooi zijn. 
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‘De patronen zijn allemaal anders 
en geven elke ruimte een volstrekt 
verschillende sfeer.’
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