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Houten Louvrescherm  standaard lamel      01-LS-SL 

 
PRODUCTOMSCHRIJVING Buitenluiken beschermen de ruimtes van woningen 
tegen opwarming. Het Louvre scherm is door zijn uitvoering en ontwerp uitermate 
geschikt om buitenruimtes zoals veranda’s of patio’s af te schermen. Het zonlicht 
filtert door de schuine lamellen. Dit model luiken is enorm populair vanwege de 
privacybescherming en de fraaie uitstraling. Tussen de lamellen is er nagenoeg 
geen inkijk meer mogelijk. Juist om die reden wordt dit model ook vaak toegepast 
als privacy scherm rondom een jacuzzi, zwembad of overkapping. 
 
MATERIAAL Hout is en blijft voor veel mensen het favoriete 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 is leverbaar in het 

duurzame Western Red Cedar. Western Red Cedar is afkomstig uit duurzaam 
beheerde bossen in het westen van de Verenigde Staten en Canada. Door de 
bijzondere kenmerken van deze houtsoort ontstaat een zeer vormvast maar licht 
luik waardoor dit een goede keuze is bij bijvoorbeeld grote afmetingen luiken.  
 
BEHANDELING Voor de Western Red Cedar louvreschermen geldt dat deze 
onbehandeld geleverd en geplaatst worden. Na verloop van tijd treedt dan de 
zogenaamde “vergrijzing” van het hout op. 
 
Hout is een natuurproduct. Mede door weersinvloeden en temperatuurswisselingen kan hout werking vertonen. 

Tekenen van lijmvoegen, jaarringen, vullingen, randhout en dergelijke, voor zover inherent aan het gebruik 

van hout en aan de opbouw van het luik, kunnen voorkomen en zijn uitgesloten van garantie.   

 
 
TECHNISCHE GEGEVENS 

Type 01-LS-SL 

Fabrikant Isoluik BV 

Omschrijving Louvrescherm met standaard lamellen 

Kader Afmetingen 38 x 67 mm 

Lamellen Afmetingen 10 x 52 mm, h.o.h. 50 mm, achterkant afgerond, 
voorkant 10 mm doorstekend 

Materiaal Western Red Cedar 

Max. afm. Afhankelijk van de gewenste toepassing 

Toepassing Louvrescherm, schuifluik  

 
OPTIES 

Kader Afmetingen 38 x 90 mm, 38 x 120 mm 

Tussendorpel Afmeting 38 x 67 mm, standaard bij luikhoogte vanaf 2.200 mm 

Verticale stijl Om doorbuigen van lamellen te voorkomen vanaf 1.000 mm 

Lamellen Andere lamelafstanden 
Versie 07.22 

 

Trendsetter in luiken | gevelschermen 
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