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De beste oplossing
ISOLUIK Nederland B.V. biedt al decennia lang de best 
denkbare oplossingen op het gebied van buitenluiken. 
Opdrachtgevers in de woningbouw, utiliteitsbouw en  
renovatie vertrouwen op Isoluik voor het juiste advies en 
maatwerk. Luiken en gevelschermen van Isoluik zijn onder 
meer toegepast in appartementencomplexen en kantoren, 
zorginstellingen en scholencomplexen, nieuwbouwwonin-
gen, recreatieprojecten en restauratieobjecten.

Stijlvol
Vanuit onze vestiging in het midden van het land werken we 
nauw samen met opdrachtgevers, projectontwikkelaars, 
architecten, bouwondernemingen en woningcorporaties. 
Gemeenschappelijk doel: een gebruiksvriendelijk, energie- 
zuinig en bovenal stijlvol eindresultaat.

Stijlboek van mogelijkheden
Strakke lijnen, een symmetrische vakverdeling, gevels worden dynamisch 
met de toepassing van luiken. Met dit portfolio van ISOLUIK helpen wij u te 
visualiseren wat luiken kunnen betekenen voor uw project. Ons stijlboek 
geeft een fraaie impressie. 

Waardevol
Naast de esthetische afwegingen kiezen opdrachtgevers steeds vaker voor 
luiken om nog meer redenen. De zonwerende eigenschappen leveren een 
bijdrage aan de energiezuinigheid van gebouwen (E.P.C.) en aan het comfort 
van de eindgebruiker. Luiken dempen felle zonnestralen en houden de 
zomerse warmte buiten. 



>      Haarlem
          Gevelschermen

Frame van hoekprofiel, staal 
thermisch verzinkt. 
Horizontale Western Red 
Cedar lamellen behandeld met 
semi-transparante olie. 

Zakelijk bekent kleur
Luiken zijn van hier en nu. Strak gestyleerde bouwwerken winnen aan kracht 
in een gedurfde combinatie met verschillende materialen en kleuren.  
Luiken voegen persoonlijkheid toe aan een ontwerp. Een warme uitstraling. 
Identiteit. Eigenzinnigheid. Luiken onderstrepen de creativiteit van de 
ontwerper die rechte lijnen niet schuwt. Isoluik adviseert over het brede 
scala van mogelijkheden.

Beeldbepalend
Met luiken drukt u uw eigen stempel op uw ontwerp, uw kantoor- of  
bedrijfspand.
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Rotterdam
Schuifluiken

Woonhuizen met houten 
louvreluiken in een dubbel 
railsysteem. Western Red 
Cedar behandeld met  
semi-transparante olie. 

Net als vroeger, of nét anders
Met een link naar vroeger worden bouwprojecten ontwikkeld. 
Pakhuizen langs het water, knusse landhuisjes op recreatie-
parken, woonwijken in jaren dertig stijl. Soms is het zelfs 
moeilijk te zien: is een woning vakkundig gerestaureerd of een 
goede replica? Nieuwbouw, restauratie of renovatie, Isoluik 
verzorgt de passende oplossing.

Oud & nieuw
De sfeer van toen met het comfort van nu.
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Houten
Draailuiken

Bijgebouw van Kasteel   
Heemstede te Houten, voorzien 
van Western Red Cedar  
louvreluiken.
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<    Leiden
         Schuifluiken
Gevelschermen bekleed met 
Alucobond in een 3-dubbel 
railsysteem.

>    Zaltbommel
Woonhuis te Zaltbommel, 
aluminium luiken met 
bloemmotief.

De oplossing is er  
Moderne technieken en materialen maken toepassingen mogelijk die voor-
heen ondenkbaar waren. Met lichte aluminium constructies kunnen we 
grote raampartijen van vouw- en schuifluiken voorzien. Textielweefseldoek 
zorgt voor een vriendelijke demping van fel zonlicht, oogstrelend en trans-
parant. Indien gewenst kan er een elektromotor gemonteerd worden die de 
luiken opent en sluit, zonder enige krachtsinspanning en vrijwel geluidloos. 
Handig voor moeilijk bereikbare plaatsen en zeer comfortabel!

Hoge verwachtingen
Er is zoveel meer mogelijk dan je in eerste instantie zou denken. Heeft u 
vragen over bijzondere constructies, materialen en afwerking? Wij beant-
woorden ze graag.
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Nieuw Vennep 
Schuifluiken en 
gevelschermen

Kantoorgebouw met houten 
louvreluiken in een enkel rail-
systeem. Western Red Cedar 
onbehandeld. 

Veelzijdig hout
De warme, natuurlijke uitstraling van hout past bij veel ontwerpen. Van een 
aangenaam schokeffect door het contrast met hypermodern tot een bewuste 
keuze bij duurzaam bouwen. Hout is van alle tijden. Het verzacht harde lijnen in 
moderne architectuur en versterkt de authenticiteit van traditionele ontwerpen. 
En ongeacht de bouwstijl: hout staat voor kwaliteit. Een duurzame investering.

Naturel of kleur
Voor houten luiken gebruikt Isoluik onder andere Western Red Cedar uit duur-
zaam beheerde bossen in Noord-Amerika. Dit hout hoeft niet behandeld te 
worden, maar het kan natuurlijk wel. Oliën of een dekkende laklaag in iedere 
gewenste kleur, aan u de keuze. 
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IJburg Amsterdam 
Schuifluiken

Flatgebouw met kantoor- en 
woonunits, 230 stuks houten 
louvreluiken met dubbel rail-
systeem. Western Red Cedar 
behandeld met semi-transpa-
rante olie.
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Deventer
Vouw-schuifluiken

Pakhuiswoningen uitgevoerd 
met houten vouwluiken,  
voorzien van horizontale  
delen en behandeld met semi- 
transparante olie, compleet  
met railsysteem.

Vouwen, draaien en schuiven
Kijk om je heen en je ziet vooral veel traditionele vormen zoals louvre-, 
paneel- en vensterluiken. Luiken die kunnen vouwen, draaien en schuiven. De 
combinatie van ons luik en ons vouwbeslagsysteem biedt ruimtebesparende 
oplossingen. Vraagt het ontwerp van een woning of bedrijfspand om een geheel 
eigen oplossing, dan denken we graag mee over luiken die perfect passen bij 
de gekozen bouwstijl.
 
Innovatief 
Vorm volgt functie. Voor luiken zijn vele materialen en vormen beschikbaar, 
voor vrijwel iedere toepassing is er een luik. Als die er nog niet is, nemen 
we in overleg met de opdrachtgever en architect de mogelijkheden door. De 
bestaande productlijnen bieden veel vrijheid in creativiteit.
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<    Boekelo
         Draailuiken

Rijksmonument, industrieel 
pakhuis en magazijn “De 
Bleekerij”. Omgebouwd tot 
appartementen en voorzien van 
aluminium vensterluiken. 

Lichtgewicht aluminium
Duurzaam, onderhoudsarm, vormvast, licht van gewicht, kleurvast, sterk 
en weerbestendig, het is wel duidelijk waarom aluminium luiken de laatste 
jaren sterk in opmars zijn. Aluminium kan zo worden verwerkt dat het 
nauwelijks van hout te onderscheiden is. Ook is het mogelijk aluminium te 
combineren met andere materialen zoals hout en textielweefseldoek. Het 
kleurenpalet is enorm, voor de beschermende poedercoating is er keuze uit 
maar liefst meer dan 3000 kleuren.

Het aanzicht
Aluminium laat zich goed bewerken, perforeren en combineren. 
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Aerdenhout
Vouw-schuifluiken

Appartementencomplex 
Aerdenhout voorzien 
van gegoten aluminium 
luiken met R.V.S. 
vouwschuif railsysteem.
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Ons klimaat
Nog niet zo lang geleden was het de belangrijkste functie van luiken: de 
bewoners beschermen tegen de kou en andere bedreigingen van buiten. In 
nieuwbouw is het geen probleem meer om warmte binnen en kou buiten te 
houden. Lastiger is het om woningen en kantoorgebouwen koel te houden 
bij warm zomerweer. Luiken houden de felle zon buiten, dat scheelt al gauw 
een aantal graden. Zo leveren ze een zeer energiezuinige bijdrage aan een 
prettig woon- en werkklimaat.

Weer of geen weer
Warmte of kou, zon of regen, sneeuw en wind, buitenluiken verhogen het 
woon- en werkcomfort.

>      Kaatsheuvel
           Sierluiken

Recreatiepark De Efteling, 
Bosrijk. Woningen en hotel- 
gebouwen voorzien van ruim 
300 stuks Western Red Cedar 
vensterluiken.
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 Herten
 Schuifluiken

Sporthal voorzien van  
Western Red Cedar schuif-
luiken (luikhoogte 3.500 mm). 
Uitgevoerd met elektrische 
aandrijving.

Duurzaam bouwen
Luiken verbruiken geen energie, luiken besparen op energieverbruik. Doordat 
minder koeling nodig is, kunnen luiken een energiebesparing van zelfs 10 procent 
of meer opleveren. Ook als louvreluiken gesloten zijn, kan het daglicht tussen 
de lamellen door binnenstromen. Dit natuurlijke licht is prettig voor de ogen en 
zorgt voor een laag energieverbruik omdat er veel minder kunstlicht nodig is. 
Zo dragen luiken bij aan de duurzaamheid van een gebouw: E.P.C. “pakket van 
maatregelen”.

Natuurlijke uitstraling
Isoluik gebruikt alleen hout uit duurzaam beheerde bossen. Houten luiken van 
Isoluik hebben niet alleen een duurzame uitstraling, ze zíjn duurzaam.
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Venlo
Draailuiken
Appartementengebouw  
met houten louvreluiken in 
onbehandeld hout gemonteerd 
door middel van speciaal 
gevormde rvs scharnieren. 
 

Een veilig gevoel
Mensen hebben behoefte aan daglicht, toch hoeft niet iedereen te zien wat 
zich binnen afspeelt. Luiken geven de gebruikers hun privacy en gevoel 
van geborgenheid terug. Licht kan naar binnen, nieuwsgierige blikken 
worden geweerd. Louvreluiken worden hiervoor veel toegepast en ook 
textielweefseldoek is zeer geschikt. Het gefilterde licht verblindt niet en 
zorgt voor een comfortabele leefruimte.

Open en toch dicht
Open ramen en deuren met gesloten luiken bieden een veilige vorm van 
ventileren.
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 Zeewolde
 Schuifluiken

Kantoorgebouw Gildenveld,  
52 stuks houten schuifluiken 
met enkel railsysteem. Western 
Red Cedar behandeld met 
semi-transparante olie.
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>    Ruurlo
         Draailuiken

Woonhuis met Western Red 
Cedar louvreluiken in grove 
detaillering.

Historische uitstraling
Al vele honderden jaren worden er luiken toegepast als afsluiting van ven-
steropeningen en zonwering. Ook voor monumentale panden bieden wij een 
passende oplossing. Nieuwbouw panden of landhuizen met een historische 
uitstraling zijn pas áf als we de luiken gemonteerd hebben. 

Origineel detail
Na zorgvuldige studie en onderzoek hebben we de traditionele luiken in 
kaart gebracht en kunnen we mooie replica’s monteren.
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>    Poortugaal
         Draailuiken

Woonwijk De Kasteeltuin, 
ruim 1600 stuks aluminium 
louvreluiken aan woningen en 
appartementencomplex.

Betrouwbare partner  
Grote projecten vragen om een betrouwbare partner. Door project-
management en –engineering zorgen wij voor de juiste input zodat u  
verzekerd bent van het gewenste eindresultaat.

Ons bestaansrecht
Isoluik adviseert, levert en monteert buitenluiken, maatwerk voor nieuw-
bouw, renovatie en restauratie. 
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Delft
Schuifluiken

Winkelcentrum Zuidpoort, 
houten schuifluiken voorzien 
van verticale delen en een 
enkel railsysteem. Western 
Red Cedar behandeld met 
dekkende laklaag.

Voortdurende innovatie
Vernieuwingen worden gestuurd door de markt en 
de mogelijkheden die de techniek biedt. Product-
ontwikkeling door Isoluik verzekert haar partners op 
ieder moment van de best denkbare oplossing op het 
gebied van luiken en gevelschermen. Met dank aan 
onze medewerkers, want hun betrokkenheid bij onze 
organisatie zorgt er mede voor dat het eindresultaat 
uw verwachtingen overtreft.
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