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energie en eSthetiek
Verwelkom de zon in de winter, 

en weer de zon in de zomer
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tuinmAn
luiken
Luiken dragen bij aan de unieke uitstraling van uw pand. Naast de  
esthetische functie wordt er ook gezorgd voor inbraakwering, isolatie, 
privacy en zonwering. Elk model en materiaal heeft zijn specifieke 
kracht.

Aluminium
Het beste onderhoudsvrije materiaal voor luiken. Aluminium is licht en 
sterk, grote afmetingen zijn hierdoor geen probleem. Modelveelvoud 
en een uitgebreid hang -en sluitwerk gamma zorgen voor goede  
resultaten op de meest uiteenlopende werven.

hout
De ecologische keuze voor hedendaagse nieuwbouw alsook voor 
renovaties. Het karakter van een houten luik is tijdloos maar vraagt 
vakmanschap en kennis. Onze jarenlange ervaring geeft garantie voor 
ideale configuraties en materialen. Courante houtsoorten zijn  
Meranti, Siberische Lariks, Europese Eik, Red Cedar en Padouk.
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kleur en
oppervlAkte
Aluminium
Dankzij het RAL design, RAL classic en NCS kleursysteem heeft u 
keuze uit meer dan 3000 kleuren en worden de luiken perfect afge-
stemd op uw project.

De qualicoat gecertificeerde coating biedt jarenlange garantie en een 
optimale bescherming tegen alle weersinvloeden. Voor kustgebieden 
en industriële gebieden is Ocean Line plus ontwikkeld.

hout
Het spuiten van houten luiken kan in elke RAL kleur en elke glans-
graad. Standaard wordt zijdeglans gebruikt. Verschillende manieren 
van houtverduurzaming mogelijk.



eS met r75 CASette 
LAMEL 40 / 12 mm



elipS p70
LAMEL 70 / 18 mm
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moDel AntWerpen 
Elektrisch voor schuurwoning, luiken Sib. Lariks 01. met oliebehandeling | lAmelStAp 35 mm  | gevel Sib. Lariks 05



moDel AntWerpen 
Wester Red Cedar | lAmelStAp 25 mm

Bijgebouw CEDERHUIS 
G2 Architecten
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vouW / SChuiFluiken

moDel eS | hvSl 
Vouw / schuifluiken toegepast bij energieneutrale appartementen

ENERGIEWONING 
Architect Manfred Brausem
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moDel niCe 
Lamelstap 35 mm | Kader 48 / 32 mm
EVSL
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Ventilatie met moDel Avignon
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moDel Avignon 
Vouw / schuifsysteem
Ideaal bij beperkte ruimte op de penanten 
Bedieningsgemak en inbraakremmend
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moDel BruSSel 
Europese Eik 01. 
Hang- rolbeslag 
RVS gelagerd
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heFluik
Vouw- Hefluik bij strobalenwoning 
Western Red Cedar



WerkWijze
inmeting en inSpeCtie
Voor uw project komen wij vrijblijvend ter plaatse om uw wensen en de 
best passende configuratie te bespreken. Het grote product- 
gamma van vensterluiken, schuifluiken en lamellen biedt voor elke 
situatie een passende kwaliteits oplossing. Een voor -offerte kunt u 
bekomen door ons te voorzien van maatvoering en aantallen.

plAAtSing
Onze ervaring en routine zorgen voor een efficiënte plaatsing.  
Na de plaatsing kan er aanspraak gedaan worden op onze service. 
Leveringen gebeuren met de nodige uitleg en instructies.
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