Aluminium Vensterluik, smal kader

02-VE-SK

PRODUCTOMSCHRIJVING Vroeger werd het vensterluik gebruikt voor het afsluiten
van het ‘venster’, een open gat in de muur. Vandaar de naam. Dit type luik is
helemaal dicht waardoor het geschikt is om kamers te verduisteren en af te
schermen van warme zonnestralen. Ook biedt het vensterluik een uitstekende
bescherming tegen harde regen en gure wind. De vensterluiken bestaan uit een
geprofileerd en geïsoleerde vulling met daaromheen een smal stevig kader. Naar
wens kan de profilering ook horizontaal uitgevoerd worden en kan het luik voorzien
worden met klampen en Z-schoor. Omdat de geschiedenis van dit type luik ver in de
tijd terug gaat, geeft het vensterluik de woning een traditionele uitstraling.
MATERIAAL De ontwikkeling van aluminium is inmiddels zover dat er veel
voordelen te noemen zijn. Aluminium luiken zijn duurzaam, onderhoudsarm,
vormvast, licht van gewicht, kleurecht, sterk en weerbestendig. Ook kan het
aluminium luik bewerkt worden met een “hout decor behandeling”. Hierdoor lijkt het
luik in uitstraling veel op een houten luik. Het marktaandeel van aluminium luiken
neemt zeer snel toe, zowel in nieuwbouw als in renovatieprojecten.
BEHANDELING. Aluminium luiken worden afgewerkt met een poeder coating op
kleur. Het kleurenpallet (RAL en NCS) is enorm, u heeft keuze uit meer dan 3000
kleuren. Het is ook mogelijk om 2 kleuren te combineren. De poeder coating geeft
een zachte glans en 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.

TECHNISCHE GEGEVENS
Type
02-VE-SK
Fabrikant
Isoluik BV
Omschrijving
Aluminium vensterluik met smal kader
Luikdikte
32 mm
Kader
32 x 27 mm
afmetingen
Vulling
Dubbele aluminium plaat met polystyreen kern
Behandeling
Structuur poeder coating volgens QUALICOAT
Maximale
Afhankelijk van de gewenste toepassing
afmeting
Toepassing
Sierluik, draailuik, schuifluik en vouw-schuifluik
OPTIES
Vulling
Klampen
Z-schoor
Kleur(en)

Horizontaal geprofileerd
Afmetingen 26 x 70 mm
Mogelijkheid gecombineerde kleuren
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