Aluminium Paneelluik

02-PA-ST

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. Het geïsoleerde paneelvlak heeft een stevig kader als omranding.
Door de strakke vorm heeft dit model een strakke en luxe uitstraling.
Materiaal De ontwikkeling van aluminium is inmiddels zover dat het, zeker op enige
afstand, nauwelijks nog te onderscheiden is van hout. Daarbij heeft aluminium
belangrijke voordelen. Het is duurzaam, onderhoudsarm, vormvast, licht van gewicht,
kleurecht, sterk en weerbestendig. Het marktaandeel van aluminium in de toepassing
van luiken neemt daarom zeer snel toe, zowel in nieuwbouw als in renovatie.
Behandeling Aluminium luiken worden afgewerkt met een structuur-poedercoating op
kleur. Het kleurenpallet is enorm, u heeft standaard de keuze uit meer dan 400 Ralkleuren. Het is ook mogelijk om kleuren te combineren. De structuur-poedercoating is
zeer krasvast. Om corrosie onder uitzonderlijke omstandigheden tegen te gaan, zoals
de invloed van zoute zeelucht, wordt het aluminium van een extra voorbehandeling
voorzien. Dit gehele proces gebeurt volgens de strenge voorschriften van de
QUALICOAT norm.
Aluminium luiken vragen om minimaal onderhoud. De toegepaste poedercoating wordt onder normale
omstandigheden niet aangetast door milieu-invloeden van buitenaf. Onderhouden heeft dan ook voornamelijk een
esthetische functie. Om eventuele vuilafzetting tegen te gaan is het verstandig de luiken regelmatig te reinigen.

TECHNISCHE GEGEVENS
Type
02-PA-ST
Fabrikant
Isoluik BV
Omschrijving
Raamluik Paneel
Kader
32 x 75 mm
Paneel
Dubbelwandig aluminium met polystyreen vulling
Materiaal
Aluminium extrusie profielen
Behandeling
Structuur poeder coating volgens QUALICOAT
Maximale afmetingen
Afhankelijk van de gewenste toepassing
Toepassing
Sierluik, draailuik, schuifluik en vouw-schuifluik
OPTIES
Vulling
Tussendorpel
Luikvorm

Strakke uitvoering zonder profielrand
Afmeting 32 x 60 mm, bij luikhoogte vanaf 2.200 mm noodzakelijk
Met toog, boog of schuine vorm.
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