Draailuiken

05-DR-AL

Productomschrijving Natuurlijk
zijn luiken ook bedoeld voor de fraaie
uitstraling. Daarnaast is het óók belangrijk
dat ze goed functioneren. Bij draaibare
luiken bepaalt het ‘beslag’ - het hang- en
sluitwerk – het goed functioneren van de
luiken. De afzonderlijke delen moeten
soepel kunnen draaien en in geopende
stand stormvast kunnen worden vastgezet.
De draailuiken kunnen in enkele stuks en
dubbele sets uitgevoerd worden. Voor een
overzicht van de draaimogelijkheden van de
luiken verwijzen wij u naar de betreffende
tekening “draaischema’s 05-DR-01-01.
Modellen Schroefduimen in het
kozijn, plaatduimen op het metselwerk,
staarthengen, T-hengen of hoekhengen
op het luik, een herderinnenhoofdje,
windwervel of deurklem, als vastzetters,
de keuze is aan u. Het beslag is standaard
met zwarte poeder gecoat, RAL-kleuren
zijn op aanvraag leverbaar. Door deze extra
kleurbehandeling is het beslag voor vele
jaren tegen roest vorming beschermd.
De raakvlakken in het scharnierpunt
zijn door een kunststof scharnierpen
beschermd tegen beschadigingen. Er is in
de draaipunten geen draaibeweging van
ijzer op ijzer en dat voorkomt roestvorming.
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Voor bediening van binnenuit kunnen we
een speciale draaiduim leveren waarvan de
aandrijfas door het kozijn wordt geboord.

Hierdoor is het luik van binnenuit met een
handslinger te bedienen, onder meer handig
bij vaste ramen en op de eerste verdieping.
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Fabrikant

Isoluik B.V.

Omschrijving

Draailuiken

Materiaal

Staal, geel verzinkt

Behandeling

Poeder coating, kleur zwart

Afmetingen

Diverse uitvoeringen leverbaar, afhankelijk van luikmaten
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OPTIES
Kleuren

Overige Ral-kleuren op aanvraag

Materiaal

Aluminium verstelbaar luikbeslag
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