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Houten Vensterluik met kader                  01-VE-OF 

 
 
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. Vensterluiken zijn opgebouwd uit 
verticale delen tegen een stevig kader. Omdat de geschiedenis van dit type luik ver 
in de tijd terug gaat, geeft het vensterluik de woning een traditionele uitstraling. 
 
 
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. Voor dit type luik is door Isoluik 
gekozen voor de lichte en duurzame houtsoort Western Red Cedar of het zwaardere 
Meranti.  

 
 
BEHANDELING De behandeling van dit type luik gebeurt in drie stappen. Eerst 
worden de luiken in zijn geheel ondergedompeld in een conserverende vloeistof. 
Vervolgens gegrond in een passende kleur, geschuurd en daarna afgelakt met een 
zijdeglans aflak op waterbasis. Alle RAL, NCS en vele Sikkens kleuren zijn mogelijk.  
Voor de Western Red Cedar luiken geldt ook dat deze onbehandeld 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-VE-OF 

Fabrikant Isoluik BV 

Omschrijving Houten raamluik Venster met kader 

Kader Afmetingen 22 x 110 mm 

Delen Afhankelijk van de luikbreedte 

Materiaal Western Red Cedar of Meranti 

Maximale afmetingen Afhankelijk van de gewenste toepassing 

Toepassing Sierluik, draailuik, schuifluik  

 
OPTIES 

Tussendorpel Afmeting 22 x 110 mm, standaard bij luikhoogte vanaf 1.800 mm 

Luikvorm Met toog, boog of schuine vorm 
Versie 07.22 

 

Trendsetter in luiken | gevelschermen 
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