Houten Paneelluik
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PRODUCTOMSCHRIJVING Als de wind om het huis giert, voelt men zich met
paneelluiken extra veilig in de geborgenheid van de woning. Net als vensterluiken
bestaan paneelluiken uit een gesloten oppervlak, bedoeld om daglicht, hitte of kou
buiten te houden. Paneelluiken bestaan uit één vlak met daaromheen een kader.
Deze luiken worden veelal toegepast als verduistering in een ruimte gewenst is. De
combinatie van kader en gesloten paneel maken het luik geschikt voor
sierschilderwerk zoals het klassieke zandloper- of diabolomotief. Bij oude
boerderijen, kastelen of landhuizen, heeft dit schilderwerk vaak een historische
betekenis. De luiken van pachtboerderijen werden geschilderd in de kleuren van
het wapen van de kasteelheer, de eigenaar van het landgoed.

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
gemaakt met een kader van een goede kwaliteit Meranti. In het kader wordt een
speciaal type WBP-plaat als paneel verwerkt. De unieke detaillering aan de
onderzijde van het paneel zorgt ervoor dat het paneel optimaal beschermd is
tegen weersinvloeden.

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
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afmetingen
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OPTIES
Kader
Tussendorpel
Luikvorm
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Isoluik BV
Raamluik Paneel
WBP paneel van 10 mm dikte
Afmetingen 32 x 80 mm
Meranti
Afhankelijk van de gewenste toepassing
Sierluik, draailuik, schuifluik en vouw-schuifluik

Afwijkende dorpelhoogte mogelijk
Afmeting 32 x 80 mm, standaard bij luikhoogte vanaf 1.800 mm
Met toog, boog of schuine vorm.
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