Houten paneelluik 

01-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. 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. De paneelluiken zijn leverbaar in één kleur, in twee kleuren (paneel/
kader) en zelfs in 3 kleuren (kader/paneel/zandloper).
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. Isoluik gebruikt Western Red Cedar hout voor de houten luiken. Deze
houtsoort is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen in het westen van de Verenigde Staten en
Canada. Western Red Cedar staat bekend om zijn unieke variatie in structuur en kleur.
De vormvastheid van dit hout maakt het heel geschikt om houten luiken te produceren. In deze
productiefase worden de houten luiken voor u op maat gemaakt uit massief Western Red Cedar.
Om krimpen of uitzetten te voorkomen, wordt het hout verlijmd in verschillende lagen.
Behandeling Voor de behandeling van de houten luiken kunt u kiezen uit een dekkende
laklaag of een semi transparante behandeling. Ook kan uw luik onbehandeld geplaatst worden.
Na verloop van tijd treedt dan de zogenaamde “vergrijzing” van het hout op.
Technische gegevens
Type

01-PA-ST

Fabrikant

Isoluik B.V.

Omschrijving

Raamluik Paneel

Vulling

Massief Western Red Cedar paneel van 10 mm dikte

Kader

Afmetingen 38 x 67 mm

Materiaal

Western Red Cedar No 2, Select and Better

Behandeling

Watergedragen verfsysteem van Remmers Bouwchemie B.V., bestaande uit
Induline GW-210 en Induline DW-602 BRL. Glansgraad: zijdeglans

Maximale
afmetingen

Afhankelijk van de gewenste toepassing

Toepassing

Sierluik, draailuik, schuifluik en vouw-schuifluik

Opdrachtgever:

Opties

Onderdeel:

Kader

Afmetingen 38 x 90 mm, 38 x 120mm

Tussendorpel

Afmeting 38 x 67 mm, standaard bij luikhoogte vanaf 1.800 mm

Luikvorm

Met toog, boog of schuine vorm
Decoratie Binnenzijde kader voorzien van profilering, duivejager
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