Houten Louvreluik met vlakke lamel

01-LL-VL

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 wordt door Isoluik
zowel geleverd in Lariks als in Meranti. Vooral bij het aflakken in lichte kleuren komt
de mooie structuur van Lariks goed tot zijn recht.
De maatvoeringen van lamellen en kaders zijn zorgvuldig gekozen zodat er een
minimum aan resthout en afval is. In combinatie met de wijze van samenstellen
resulteert dit in een fraai en prijstechnisch interessant model.

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.
TECHNISCHE GEGEVENS
Type
01-LL-VL
Fabrikant
Isoluik BV
Omschrijving
Louvre raamluik met vlakke lamellen
Kader
32 x 80 mm, onderdorpel tussen 80/145 mm, afhankelijk van
luikhoogte
Lamellen
11 x 58 mm, h.o.h. 65 mm, beide kanten afgevlakt
Materiaal
Lariks of meranti
Maximalte
Afhankelijk van de gewenste toepassing
afmeting
Toepassing
Sierluik, draailuik, schuifluik en vouw-schuifluik
OPTIES
Kader
Tussendorpel
Luikvorm
Lamellen

Afwijkende dorpelhoogte mogelijk
Afmeting 32 x 50 mm, standaard bij luikhoogte vanaf 1.800 mm
Met toog, boog of schuine vorm.
Andere lamelafstand, zonder horizontale doorkijk
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