Houten Louvreluik met standaard lamel

01-LL-SL

PRODUCTOMSCHRIJVING Buitenluiken beschermen de ruimtes tegen opwarming.
Het zonlicht filtert door de schuine lamellen en een zachte bries door het open raam
verdringt de benauwde zomeravond: met louvreluiken voor de ramen is een woning
in de zomerse hitte een aangenaam verblijf. Naar binnen draaiende ramen kunnen
open blijven staan. De frisse lucht zorgt, in combinatie met het luik, voor een
comfortabel binnenklimaat. Louvreluiken zijn enorm populair vanwege de zonwering,
privacy-bescherming en de fraaie uitstraling. Het lijnenspel van verticale,
rechthoekige oppervlakten met horizontale lamellen geven uw woning of uw gebouw
een prachtig aanzicht. De gevels van uw pand lijken zelfs hoger door het optische
effect van de louvreluiken.
MATERIAAL Hout is en blijft voor veel mensen het beste materiaal voor luiken.
Houten luiken zijn niet alleen bijzonder fraai, maar zijn ook goed bewerkbaar en
leveren een zeer solide en duurzaam eindresultaat. Dit type luik is leverbaar in zowel
Dark Red Meranti als in het duurzame Western Red Cedar. Bij het toepassen van
DRM wordt het een zeer sterk luik met een harde oppervlakte. Bij het toepassen van
Western Red Cedar, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen in het westen van de
Verenigde Staten, ontstaat een zeer vormvast maar licht luik waardoor dit een goede
keuze is bij bijvoorbeeld grote afmetingen luiken.
BEHANDELING. De behandeling van dit type luik gebeurt in 3-stappen. Eerst
worden de luiken in zijn geheel ondergedompeld in een conserverende vloeistof.
Vervolgens gegrond in een passende kleur, geschuurd en daarna afgelakt met een
zijdeglans aflak op waterbasis. Alle RAL, NCS en vele Sikkens kleuren zijn mogelijk.
Voor de Western Red Cedar luiken geldt ook dat deze onbehandeld geplaatst worden.
Na verloop van tijd treedt dan de zogenaamde “vergrijzing” van het hout op.
TECHNISCHE GEGEVENS
Type
01-LL-SL
Fabrikant
Isoluik BV
Omschrijving
Louvre raamluik met standaard lamellen
Kader
Afmetingen 38 x 67 mm
Lamellen
Afmetingen 10 x 52 mm, h.o.h. 50 mm, achterkant afgerond,
voorkant 10 mm doorstekend
Materiaal
Dark red meranti of western red cedar
Max. afm.
Afhankelijk van de gewenste toepassing
Toepassing
Sierluik, draailuik, schuifluik
OPTIES
Kader
Tussendorpel
Luikvorm
Oren
Lamellen

Afmetingen 38 x 90 mm, 38 x 120 mm
Afmeting 38 x 67 mm, standaard bij luikhoogte vanaf 2.200 mm
Met toog, boog of schuine vorm.
Stijlen onder-en/of boven 25 mm doorlopend t.o.v. de dorpels
Andere lamelafstanden
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