S i e r- & Kl ap l u i ke n
m e t ge l a s te vl e u ge l
Materiaal : Pvc
Luikdikte : 36mm 38mm 48mm 49mm 50mm 52mm
Hoekverbinding : gelast
Opvulling : planchetten, openlamellen, driehoekslamellen, panelen
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Uitvoering : pvc wit, structuurfolies en lakwerk

Scan QR-code

Voor de samenstelling van bovenstaande modellen worden verschillende systemen verwerkt. Bij elk systeem
worden de 6 meter profielen vóór het lassen op maat gezaagd en voorzien van een ijzeren of aluminium buisversterking.
De tussenstijlen worden mechanisch gemonteerd en verdelen het luik in verschillende compartimenten, die
voorzien worden van een opvulling.
Er bestaat een grote variatie aan opvullingen o.a. openlamellen, driehoekslamellen, planchetten, panelen met
of zonder motief of een combinatie van de verschillende opvullingen, zodanig dat wij 1001 modellen kunnen
produceren.

Het luik dat past bij elke woning

S i e r- & Kl ap l u i ke n
z o n d e r g e l a s te v l e u ge l

Materiaal : Pvc
Luikdikte : 30 mm of 34 mm
Hoekverbinding : verlijmd en niet gelast
Opvulling : verticale– of horizontale planchetten
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Uitvoering : pvc wit, structuurfolies en lakwerk

Scan QR-code

De luiken zijn samengesteld uit planchetten met een dikte van 24 of 28mm en een breedte van 100mm die in
elkaar geklipst worden en waar rondom een U-profiel verlijmd wordt.
Nadien worden dwarsliggers op de planchetten gemonteerd. De horizontale, verticale, diagonale montage
ervan bepalen het model.
Extra profielen van 10mm kunnen geklipst worden tussen de planchetten, zodanig dat wij een lineauitvoering krijgen.
Door de combinatie van kleuren, diverse planchetten, dwarsliggers en systemen zijn er 1001 modellen
mogelijk.

Het luik dat past bij elke woning

