
trendsetter in luiken



Luiken, beeldbepalend.
Ze beschermen uw woning tegen zon, storm of kou. Ze helpen om inbrekers buiten te 
houden en huiselijke warmte binnen. Maar bovenal: ze zijn mooi. Een huis met luiken is áf.

Eigenlijk zijn ze nooit weggeweest. Klassieke landhuizen, kastelen, boerderijen en andere 
monumentale gebouwen, al sinds de middeleeuwen werden ze door de bewoners voorzien 
van luiken. Om heel praktische redenen, maar later ook vanwege het esthetische aspect. 
Door de vensters aan te kleden met fraai timmerwerk, werd het effect van symmetrie, 
van architectonische klasse, nog eens extra benadrukt. Misschien is deze ontwikkeling 
wel bepalend geweest voor de uitstraling die luiken vandaag de dag nog hebben: die van 
grandeur en welvaren. Een sieraad voor ieder bouwwerk.

Ook al is de noodzaak om ze te plaatsen niet meer zo groot als een eeuw geleden, 
luiken zijn onverminderd populair. De almaar groeiende belangstelling in de media voor 
wooncomfort en de aankleding van de eigen woning is daar ongetwijfeld debet aan. 

Dat, en het stijgende bewustzijn dat vastgoed - en dus ook de eigen woning - een 
solide belegging is, maakt de stap om te investeren in het eigen huis minder groot. 
Dat u deze brochure over luiken leest, is dus helemaal zo gek nog niet!

’Luiken bieden 
huiseigenaren 
de mogelijkheid 
om zich te 
onderscheiden'



Dit is een greep uit de mogelijkheden:
•  Louvreluiken, ofwel blinden. Door de schuine lamellen 

heel geschikt als zon- en warmtewering.
•  Vensterluiken. Traditionele afdichting van kijkvensters. 

Verticale planken met een kader aan de achterkant.
•  Paneelluiken. Kader met panelen, heel geschikt voor 

schilderwerk met zandloper- of diabolomotieven.
•  Hout. Traditioneel het materiaal voor luiken en nog 

steeds populair. Sfeervol en goed bewerkbaar.
•  Aluminium. Onderhoudsarm, vormvast, kleurecht (3000 

kleuren!) en duurzaam. Groeiend marktaandeel.

Isoluik, 
dé specialist in luiken
Traditioneel hout of onderhoudsvriendelijk aluminium, 
louvre, paneel of venster, Isoluik Nederland b.v. kan het 
allemaal leveren, in heel Nederland. Al 30 jaar zijn we dé 
specialist in luiken. U kunt kiezen uit luiken die draaien, 
vouwen of schuiven, net wat het beste past bij uw 
woning of uw kantoor. In heel Nederland zijn inmiddels 
honderden landhuizen, stadsvilla’s, nieuwbouwwoningen 
en kantoorpanden verfraaid met onze luiken. Van knus 
of klassiek tot strak en modern, Isoluik adviseert, 
ontwerpt en vervaardigt de luiken in nauw overleg met 
u. Speciaal voor uw woning. Ook in hang- en sluitwerk 
bieden wij ruime keuze. Zo bent u ervan verzekerd dat 
uw droomhuis werkelijkheid wordt.

’U kunt kiezen 
uit luiken die 
draaien, vouwen of 
schuiven, net wat 
het beste past bij 
uw woning of uw 
kantoor’

•  Schuifluiken. Veel toegepast in moderne architectuur, 
zeer geschikt als zonwering bij grote gebouwen.

•  Vouwluiken. Minder ruimtebeslag want opvouwbaar, 
vooral geschikt voor schuifpuien en brede kozijnen.

•  Terrasschermen en Veranda Shutters. De oplossing voor 
privacy en comfort.



Historie
Door de eeuwen heen hebben raamluiken niet alleen een beschermende 
functie gehad, ze waren ook beeldbepalend voor kastelen en boerderijen. In de 
middeleeuwen was vensterglas een zeldzaamheid. De openingen in de muren, 
nodig om licht en lucht de woonruimte in te laten, werden met luiken afgesloten 
om regen, wind en kou buiten te houden. Om het hout te beschermen werden de 
eerste luiken ingesmeerd met ossenbloed - nog steeds een veelgebruikte naam 
voor roodbruin gekleurde verf. Later kregen de luiken van pachtboerderijen, 
stallen en andere gebouwen de kleuren van het wapen van de kasteelheer aan 
wie ze toebehoorden. Zelfstandige boeren schilderden hun luiken in één kleur, 
het liefst donkergroen. De kleur van de welvaart, had Napoleon gezegd. In de late 
middeleeuwen werd het mogelijk kleine raamoppervlakken van glas te voorzien. 
Mensen plaatsten daarom alleen glas in het bovenste deel van het venster. Het 
onderste deel bleef gewoon open. Uit die periode stammen de halve luiken die 
je nog wel eens ziet bij oude boerderijen. Met de opmars van vensterglas verloor 
het raamluik zijn belangrijkste functie. Louvreluiken bleven in gebruik omdat ze 
inkijk tegengaan en licht binnenlaten. Ze zijn om die reden nog steeds populair. Het 
gefilterde zonlicht en de zachte bries die door de lamellen heen waait, zorgen op 
een warme zomerse dag voor een heel prettig binnenklimaat.

’De openingen in de 
muren, nodig om 
licht en lucht de 
woonruimte in te 
laten, werden met 
luiken afgesloten om 
regen, wind en kou 
buiten te houden’

✓ Uitgebreide documentatie ✓ Ruime keuze ✓ Vrijblijvende prijsopgave 

✓ Persoonlijk advies ✓ Inmeten door onze vakmensen ✓ Ruime ervaring 

✓ Gegarandeerde kwaliteit ✓ Maatwerk ✓ Vakkundige montage

Isoluik: voor u
Kwaliteit, service en maatwerk zijn de fundamenten 
waarop ons bedrijf is gebouwd. Isoluik staat voor 
aanzicht met uitzicht. Met plezier en vakmanschap 
verzorgen wij voor u het gehele traject, van advies tot 
en met montage van de luiken. Schildert of monteert u 
liever zelf? Dat kan natuurlijk ook. Maak een afspraak 
voor een bezoek aan onze showroom (kantooruren), 
wij laten u graag zien wat Isoluik te bieden heeft.



Hout
Hout is en blijft voor veel mensen hét materiaal voor
luiken. Hout is niet alleen bijzonder fraai, het is ook
goed bewerkbaar en levert een zeer solide, duurzaam
eindresultaat. Voor de luiken van Isoluik gebruiken
wij verschillende houtsoort. Er wordt door ons veel
Western Red Cedar toegepast. Deze houtsoort is
afkomstig uit duurzaam beheerde bossen in het
westen van de Verenigde Staten en Canada. Western
Red Cedar staat bekend om zijn unieke variatie in
structuur en kleur en zijn vormvastheid, wat het heel
geschikt maakt voor luiken. Dark Red Meranti, Eiken,
Grenen, Lariks of Oregon Pine behoren uiteraard ook
tot de mogelijkheden.

Aluminium
De ontwikkeling van aluminium is inmiddels 
zover dat het, zeker op enige afstand, nauwelijks 
nog te onderscheiden is van hout. Daarbij heeft 
aluminium belangrijke voordelen. Het is duurzaam, 
onderhoudsarm, vormvast, licht van gewicht, 
kleurecht, sterk en weerbestendig. Aluminium 
luiken worden afgewerkt met een poedercoating op 
kleur. Het kleurenpallet (RAL en NCS) is enorm, u 
heeft keuze uit meer dan 3000 kleuren! Het is zelfs 
mogelijk kleuren te combineren. De poedercoating 
geeft een zachte glans en is zeer krasvast. Om 
corrosie onder uitzonderlijke omstandigheden tegen 
te gaan, zoals de invloed van zoute zeelucht, is een 
extra voorbehandeling van het aluminium mogelijk. 
Het moet dan ook gezegd: het marktaandeel van 
aluminium in de toepassing van luiken neemt zeer 
snel toe, zowel in nieuwbouw als in renovatie.

’Western Red Cedar 
staat bekend om zijn 
unieke variatie in 
structuur en kleur 
en zijn vormvastheid, 
wat het heel geschikt 
maakt voor luiken’

’Aluminium 
is duurzaam, 
onderhoudsarm, 
vormvast, licht 
van gewicht, 
kleurecht, sterk en 
weerbestendig.



Louvreluiken:
Het zonlicht filtert door de schuine lamellen, een 
zachte bries door het open raam verdringt de benauwde 
zomeravond. Met louvreluiken voor de ramen is uw woning 
in de zomerse hitte een aangenaam toevluchtsoord. U 
kunt de ramen wagenwijd open laten staan en toch blijft 
de warmte buiten. U bent van frisse lucht en een prettig 
binnenklimaat verzekerd! Louvreluiken, ook wel blinden, 
zijn enorm populair en niet alleen vanwege de hierboven 
beschreven voordelen. Ze zijn gewoon erg mooi. Het 
lijnenspel van verticale, rechthoekige oppervlakken met 
horizontale lamellen geven uw woning een voornaam 
aanzien. De muren lijken zelfs hoger door het optische 
effect van de luiken.
U heeft keuze uit verschillende basismodellen. Strakke 
lamellen, afgeronde lamellen, grote lamellen en 
verschillende kaderafmetingen en diktes. Voor de details 
van de verschillende modellen verwijzen wij u graag naar 
de productbladen die te vinden zijn op onze uitgebreide 
website.

’Het lijnenspel 
van verticale, 
rechthoekige 
oppervlakken met 
horizontale lamellen 
geven uw woning een 
voornaam aanzien’

’Paneelluiken 
bestaan uit één vlak 
met daaromheen een 
kader, ideaal voor 
sierschilderwerk 
zoals het klassieke 
zandloper- of 
diabolomotief’

Paneelluiken:
Als de wind om uw huis giert voelt u zich met paneelluiken 
extra veilig in de geborgenheid van uw woning. Net als 
vensterluiken bestaan paneelluiken uit een gesloten 
oppervlak, heel geschikt om daglicht, hitte of kou buiten 
te houden. Paneelluiken bestaan uit één vlak met 
daaromheen een kader, ideaal voor sierschilderwerk 
zoals het klassieke zandloper- of diabolomotief. Bij oude 
boerderijen heeft het schilderwerk vaak een historische 
betekenis: de luiken van pachtboerderijen kregen de 
kleuren van het wapen van de kasteelheer, de eigenaar van 
het landgoed waartoe de boerderij behoorde.
Het is mogelijk de houten panelen helemaal vlak uit 
te voeren of met een schuin gefreesde rand, ook wel 
bossingpaneel genoemd. Deze extra bewerking geeft 
een fraaie uitstraling. Tussendorpels en/of aangepaste 
kaderafmetingen behoren tot de mogelijkheid. Voor de 
details van de verschillende modellen verwijzen wij u 
graag naar de productbladen die te vinden zijn op onze 
uitgebreide website.



Vensterluiken:
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 
uitstekend bescherming tegen harde regen en gure wind. 
U voelt zich daarom extra veilig in de geborgenheid van 
uw woning. Vensterluiken zijn opgebouwd uit verticale 
planken, aan de achterkant met elkaar verbonden door 
een stevig kader ook wel de spiegel genoemd. De breedte 
van de planken en het kader kan variëren, aan u de keuze. 
Bij hoge luiken plaatsen we een horizontale tussendorpel 
die het vensterluik nog meer stabiliteit geeft. Ook is 
het mogelijk een ‘schoor’ te plaatsen, schuin over de 
houten planken. Voor de afwerking kunt u kiezen uit een 
dekkende laklaag of geolied hout. Omdat de geschiedenis 
van dit type luik ver in de tijd terug gaat, geeft het 
vensterluik uw woning een traditionele uitstraling.

’Een vensterluik 
is zeer geschikt 
om kamers te 
verduisteren en af 
te schermen van 
warme zonnestralen’

‘Het luikbeslag 
maken we 
passend op de 
bestelde luiken’

Luikbeslag:
Natuurlijk moeten luiken vooral mooi zijn. Daarnaast is het 
óók belangrijk dat ze goed functioneren. Bij draaibare luiken 
bepaalt het ‘beslag’ – het hang- en sluitwerk – of een luik u 
bevalt of niet. De afzonderlijke delen moeten soepel kunnen 
draaien, en ze moeten in geopende stand rammelvrij kunnen 
worden vastgezet. Soms is het oorspronkelijke beslag nog 
aanwezig en kunnen we dat gebruiken. Ook als het oude 
beslag niet compleet is, want de onderdelen die missen 
of stuk zijn laten we namaken. Isoluik heeft verschillende 
soorten op voorraad. We komen altijd langs om de situatie 
ter plekke na te meten, dat geeft het beste resultaat. Het 
beslag maken we passend op de bestelde luiken.
Schroefduimen in het kozijn, plaatduimen op het metselwerk, 
staarthengen, T-hengen of hoekhengen op het luik, een 
herderinnenhoofdje, windwervel of deurklem, aan u de 
keuze. Het beslag heeft standaard een zwarte poedercoating, 
alle andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar. 
Voor bediening van binnenuit kunnen we een speciale 
draaiduim leveren waarvan de aandrijfas door het kozijn 
wordt geboord. Hierdoor is het luik van binnenuit met een 
handslinger te bedienen, onder meer handig bij vaste ramen 
en op de eerste verdieping. Ook op het gebied van sluitwerk 
bieden we een ruime keuze. Verschillende afmetingen 
overvalsluitingen voor de binnenkant of voor vergrendeling 
aan de buitenkant zijn leverbaar. Alle luiken uit ons 
leveringsprogramma kunnen we scharnierend, schuivend 
met een railsysteem of als vouwluik leveren.



’Vouwluiken zijn 
praktisch en mooi 
en daarom een veel 
gekozen oplossing 
voor gevels die de 
aandacht trekken’

Vouwluiken:
Strakke vormen, veel glas, kortom heel erg nú; 
vouwluiken passen perfect bij moderne architectuur. 
Grote glasoppervlakken die niet alleen veel licht maar 
ook veel inkijk geven, kunnen in een handomdraai worden 
afgeschermd van nieuwsgierige blikken en warme 
zonnestralen. Vouwluiken zijn praktisch en mooi en daarom 
een veel gekozen oplossing voor kantoorgebouwen, 
appartementencomplexen en gevels die de aandacht 
(moeten) trekken zoals winkelpuien en musea. Vooral het 
louvreluik is veelgevraagd, niet in de laatste plaats omdat het 
de zon buiten houdt en licht binnenlaat.
Vouwluiken zijn een variant op de traditionele scharnierende 
luiken. Doordat de verschillende naast elkaar geplaatste 
delen van dit luik als een harmonica in elkaar vouwen, 
nemen ze maar weinig ruimte in naast het raam. Een 
belangrijk voordeel ten opzichte van schuifluiken. Ook voor 
grote breedtes zijn vouwluiken dus heel geschikt.

’Schuifluiken 
bieden het beste 
van twee werelden 
– binnen en buiten – 
door licht binnen te 
laten waar je wilt en 
wanneer je wilt’

Schuifluiken:
Ze trekken de aandacht én houden nieuwsgierige blikken buiten: schuifluiken passen perfect bij 
het leven anno nu. Ze bieden het beste van twee werelden – binnen en buiten – door licht binnen 
te laten waar je wilt en wanneer je wilt. De dynamiek van schuivende luiken geven een gebouw 
flair en spanning. De perfecte aankleding voor een pand dat in de belangstelling mag staan!
Ze zijn niet alleen mooi maar ook heel praktisch. Schuifluiken onttrekken grote glasoppervlakken 
in een handomdraai aan inkijk en felle zon. De verschuifbare panelen zijn daarom een veel 
gekozen oplossing voor grote gebouwen zoals kantoren en appartementencomplexen. Het 
energieverbruik voor verwarming en koeling blijft zo beperkt. Met name het louvreluik is populair 
omdat het de zon buiten houdt en licht binnenlaat.
Met een railsysteem boven en onder het raam zijn de panelen eenvoudig te verplaatsen, 
handmatig of elektrisch. Het aluminium railsysteem is onderhoudsarm en kan met behulp 
van consoles eenvoudig worden gemonteerd. Isoluik levert luiken met enkele, dubbele of zelfs 
drievoudig uitgevoerde panelen die voor elkaar langs schuiven. In ruststand zijn de schuifluiken 
geblokkeerd. Door de soepele werking van de loopwielen zijn de schuifluiken en gevelschermen 
eenvoudig met de hand te bedienen.
De handbediende uitvoeringen kunnen, naar wens, onderling verbonden worden waardoor een 
symmetrische of telescopische schuifbeweging ontstaat. Alle schuifluiken en gevelschermen 
kunnen ook uitgevoerd worden met een elektrische bediening. Met een druk op de knop zullen 
de luiken en schermen zich geluidloos naar de gewenste plek verplaatsen. De bediening kan met 
een schakelaar maar ook met afstandsbediening uitgevoerd worden.



Terrasschermen
U heeft een favoriete plek in de tuin, maar u kunt er 
nog niet optimaal van genieten? Terrasschermen met 
verstelbare lamellen zijn dan wellicht de oplossing. 
Geen kille wind of ongewenste inkijk. Een stabiel frame 
van geëxtrudeerde aluminium kokerprofielen is de basis 
van het scherm. Het ingebouwde draaimechanisme 
zorgt ervoor dat de lamellen licht en gelijkmatig in de 
verschillende posities ingesteld kunnen worden.
De ontwikkeling van aluminium is inmiddels zover 
dat er veel voordelen te noemen zijn. Aluminium 
schermen zijn duurzaam, onderhoudsarm, vormvast, 
licht van gewicht, kleurecht, sterk en weerbestendig. 
De terrasschermen worden afgewerkt met een 
poedercoating op kleur. De poeder coating geeft een 
zachte glans en is zeer krasvast.

‘Terrasschermen 
met verstelbare 
lamellen, dé 
oplossing tegen kille 
wind en ongewenste 
inkijk’

’Door de verstelbare 
lamellen kan de frisse 
wind geblokkeerd 
worden waardoor het 
aangenaam vertoeven 
is, ook buiten’

Veranda Shutters
Buitenluiken beschermen de ruimtes van woningen tegen 
opwarming. De Veranda Shutter is door zijn uitvoering 
en ontwerp uitermate geschikt om buitenruimtes zoals 
veranda’s of patio’s af te schermen. Het zonlicht filtert 
door de schuine lamellen. Door het eenvoudig met de 
hand sluiten van de verstelbare lamellen, kan de frisse 
wind geblokkeerd worden waardoor het aangenaam 
vertoeven is, ook buiten. Dit model luiken is enorm 
populair vanwege de privacy-bescherming en de fraaie 
uitstraling. Bij gedeeltelijk of geheel gesloten lamellen 
is er nagenoeg geen inkijk mogelijk. Juist om die reden 
wordt dit model ook vaak toegepast als privacyscherm 
rondom een jacuzzi of zwembad. De Veranda Shutters 
worden volledig gemaakt van aluminium en zijn daardoor 
duurzaam, onderhoudsarm, vormvast, licht van gewicht, 
kleurecht, sterk en weerbestendig.

Privacy indien gewenst • Afsluiting tegen kille wind • 
Onderhoudsvrij • Verstelbaar • Mooi en praktisch • 
Maatwerk mogelijk



Vakkundige 
montage

Terrasscherm

Veranda Shutter

Vouwluiken

Sierluiken
Showroom 
aanwezig

Louvre

Paneel Aluminium

Venster Hout

Schuifluiken

Combi

Draailuiken

Keuzeschema
Mogelijkheden, materialen & opties



Traditioneel hout of onderhoudsvriendelijk aluminium,
louvre, paneel of venster, Isoluik Nederland b.v. kan het
allemaal leveren in heel Nederland. Al decennia lang zijn we
dé specialist in luiken. U kunt kiezen uit luiken die draaien,
vouwen of schuiven, net wat het beste past bij uw situatie.
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