
Aluminium luiken
Duurzame en effectieve bescherming tegen de zon!

Windbestendigheid (wg PN-EN 13659:2006) klasse 5. Referentie-onderzoek van een tweevleugelraam 1,5 x 1,5 m.

47

75maximale breedte (L)

maximale hoogte (H)

maximaal gewicht van één luik

diepte lijst

diepte van één luik

1600 mm

2500 mm

65 kg

47 mm

40 mm

breedte van het RAAMPROFIEL

breedte van het DEURPROFIEL

1,3 mm

1,5 mm

AFMETINGEN VAN DE LUIKEN

rood (RAL 3004)

blauw (RAL 5017)

groen (RAL 6005)

antraciet (RAL 7016)

bruin (8019)

zilver metallic (RAL 9006)

wit (RAL 9016) 

kastanje structuur CA802TX

kers glad CE303L

kers structuur CE802TX

wit MB704TX

mahonie MH406TX

walnoot glad NO401L

walnoot structuur NO802TX

dennen glad PI303L

eik structuur RO302TX

eik glad RO303L

sapeli glad SA401L

sapeli structuur SA802TX

BESCHIKBAAR IN KLEUREN:

RAMEN DEUREN ROLGORDIJNEN POORTEN KLAMBOES
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SYSTEEM: RENOVATIERAMEN

PLANKPANEEL - HOUTACHTIG

Dankzij ons brede assortiment krijgen 
onze klanten keuzevrijheid en de zekerheid 
dat hun product wordt samengesteld naar 
gelang zijn bestemming.

In dit systeem wordt gebruik gemaakt 

van speciale renovatieramen met een 

zgn. maskerend profiel, dat aan de 

buitenkant van de raamlijst een 

karakteristiek buitenwerk vormt 

(binnen zijn er geen ingezette 

profielen).

NIEUW!

Nieuw in ons assortiment zijn aluminium luiken met een plankpaneel, 

die een geweldige toevoeging zijn aan een rustiek huis. 

Het karakteristieke van deze luiken zijn verticale lamellen en de kleur 

die heel veel op de kleur van hout lijkt, waardoor deze lamellen 

een ideale houtimitatie vormen. Dankzij hun constructie voldoen 

ze aan alle eisen die gesteld worden aan producten die weerstand 

moeten bieden tegen wisselende weersomstandigheden. 

Daarnaast zijn ze makkelijk schoon te houden. Behalve in houtkleuren 

zijn de luiken ook beschikbaar in enkele kleuren uit het RAL-palet. 

In ons assortiment hebben we duurzame aluminium luiken in enkele uitvoeringsvarianten: 
klapluiken, vouwluiken en schui�uiken.

VERSCHILLENDE 
SOORTEN LUIKEN

klapluikenFIX vouwluikenschuifluiken

SOORTEN LAMELLEN

De constructie van een luik bestaat uit een paneel gevuld met lamellen, die in geval van de vouwvariant 

in het kozijn zijn bevestigd. Omdat onze luiken van aluminium zijn gemaakt, zijn ze zeer duurzaam 

en bestand tegen alle weersomstandigheden. Onze luiken zijn licht, slank en bewaren toch 

de juiste hardheid.

vaste luiken
horizontale ligging onder 
een vaste hoek

beweegbare luiken
met de mogelijkheid 
de licht- en luchtstroom 
te reguleren

plankpaneel
met verticaal gelegen 
lamellen

ALUMINIUM LUIKEN: ESTHETISCH, DUURZAAM EN FUNCTIONEEL, 
VOOR MONTAGE IN DEUREN EN RAMEN.

Alles wordt uitgevoerd met 
onderdelen van de vermaarde 
Spaanse leverancier Cortizo.

Luiken vormen een perfecte eenheid van functionaliteit en esthetiek.

Ze zijn niet alleen een originele versiering van een gebouw, maar ook een doeltreffende bescherming 

tegen veranderende weersomstandigheden.

MECHANISME VAN DE BEWEEGBARE LAMELLEN

luiklamellen

geleider

hoekdragers

basis lamel

basis lamel

De dragers van de lamellen zijn bevestigd aan hoekprofielen van de lijst door middel van geleiders. 

De hoogte van de basislamellen voor onder 

en boven wordt in dezelfde afmetingen 

bijgesneden zodat de vulling er symmetrisch 

eruitziet. 

do
or

sn
ed

e

Vanwege hun specifieke constructie en de 

manier van installatie zullen onze lamellen tijdens harde 

windstoten niet buigen. Tegelijkertijd zorgt de constructie 

ervoor dat er onmogelijk licht naar binnen kan schijnen.

big big
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