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Luiken: De in dit project toegepaste 
aluminium paneelluiken zijn voorzien 
van verticale delen als paneel, wat een 
landelijke en sfeervol effect geeft. De 
luiken zijn onderhoudsarm en geven het 
huis een luxe uitstraling. De kleur van 
de luiken is aangepast aan de voordeur, 
waardoor het een mooi geheel is.

Beslag: Het toegepaste luikbeslag van 
ROTO past perfect bij het gekozen luik. De 
moderne vormen en de verstelbaarheid 
zorgen voor een perfecte combinatie met 
het aluminium luik.

hoLten Aluminium paneelluiken met V-groef en Roto luikbeslag
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Luiken: Deze volledig in Western Red 
Cedar uitgevoerde louvreluiken passen 
helemaal bij de eveneens in hout 
beklede gevel. Een duurzame woning 
vraagt om duurzame luiken en deze 
WRC louvreluiken zijn daarom ook de 
perfecte keuze. De luiken behoeven geen 
afwerking en zullen met de tijd mooi grijs 
worden. Ze behoeven geen onderhoud en 
gaan vele jaren mee.
 

Beslag: Ook het toegepaste RVS luikbeslag 
past erg goed bij dit duurzame huis. De 
combinatie is zeer fraai met de met RVS 
genagelde gevelbekleding. Een aantal 
luiken op de eerste verdieping zijn 
voorzien van de elektrische luikbediening 
´Invisible´ van Jobé. Luiken kunnen 
daardoor met één druk op de knop 
worden bediend. Deze bediening is ook in 
te passen binnen domotica systemen. 
      
 

emst Houten louvreluiken met RVS luikbeslag
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Luiken: De bij dit monumentale pand 
toegepaste Friese Western Red Cedar 
luiken zijn bewust in schuine open stand 
aan de muur vergrendeld. Dit is typisch 
voor de bouw van dit huis en wordt al 
vanaf  het begin zo toegepast. De luiken 
zijn zeer duurzaam en voorzien van een 
watergedragen laksysteem, waardoor 
het milieu ontzien wordt. Wat ook zorgt 
voor een mooi resultaat, is de toog die 

in de luiken is gemaakt. De luiken lopen 
daardoor gelijk aan de kozijnen.  
      
Beslag: De luiken zijn voorzien van rustiek 
luikbeslag, gemonteerd in het kozijn 
d.m.v. inschroefduimen. Op de luiken zijn 
L-gehengen gemonteerd. Om de schuine 
stand te kunnen handhaven,wordt er 
gebruikt gemaakt van stevige gecoatte 
windhaken.

oLDehoLtpaDe Friese louvreluiken met Rustiek luikbeslag
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Luiken: Deze in Belgische stijl gebouwde 
villa is voorzien van WRC combinatie 
luiken. De luiken zijn afgewerkt met 
een watergedragen lak in een perfect 
passende kleur. Door het brede kader zijn 
deze luiken extra robuust, wat weer erg 
mooi samengaat met de eikenhouten 
elementen van de woning. Een perfecte 
combinatie.

Beslag: De luiken zijn voorzien van 
traditioneel luikbeslag. De duimen zijn in 
dit project op de muur geplaatst, waardoor 
er niet op de kozijnen gemonteerd hoeft te 
worden. Op de eerste verdieping zijn een 
aantal luiken voorzien van de elektrische 
bediening ´Brazo´ van Jobé d.m.v. een 
armsysteem. Dit systeem zorgt voor een 
gemakkelijke bediening, zowel met een 
afstandbediening als domotica.

rosmaLen Houten combinatieluiken met extra breed kader
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Luiken: Voor dit traditioneel gebouwde 
woonhuis is gekozen voor aluminium 
louvreluiken met verstelbare lamellen. 
Dit zorgt voor een optimale keuzevrijheid 
voor wat betreft de stand van de lamellen, 
waardoor u zelf bepaalt hoeveel zon/
licht u toelaat tot de woning. Het 
onderhoudsarme luik in een donker 
groene RAL kleur, zorgt voor een mooie 
onderbreking van de bakstenen muur.

Beslag: De luiken zijn voorzien van 
traditioneel luikbeslag, waarbij de 
inschroefduimen met achterplaat op het 
kozijn zijn gemonteerd. De achterplaat 
zorgt voor een robuuste uitstraling en siert 
het kozijn.
De kunststof duimstift zorgt voor 
een soepele draaiing en voorkomt 
roestvorming, omdat het ijzer niet met 
elkaar in contact kan komen.

Deventer Aluminium louvreluiken met verstelbare lamel
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Luiken: De oude louvre schuifluiken waren 
nodig aan vervanging toe. Luik Totaal heeft 
dit mooie project met succes afgerond 
en de klant kan weer jarenlang genieten 
van deze praktische luiken. Zo kunnen 
de deuren opengezet worden, zonder 
dat er zon en dus warmte in de woning 
komt. De WRC louvreluiken zijn i.v.m. de 
afmeting voorzien van een tussenstijl en 
tussendorpel en gelijkliggende lamellen.

Beslag: De luiken zijn gemonteerd d.m.v. 
een schuifsysteem aan de bovenzijde van 
de ramen. Later zijn de rails afgewerkt 
met een afwerklat eveneens van WRC. Op 
de grond zijn loopnokken gemonteerd, 
die ervoor zorgen dat de luiken soepel en 
gelijk sluiten zonder te kunnen klapperen. 
De schuifsystemen zijn uigevoerd in 
aluminium en RVS voor een zeer duurzaam 
resultaat.

zuID-frankrIjk Schuifluiken Western Red Cedar
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Luiken: Deze aluminium louvreluiken 
met verstelbare lamellen zijn elektrisch 
bedienbaar. De gehele bovenverdieping 
is voorzien van deze luiken, die allemaal 
tegelijk of per kamer bediend kunnen 
worden. Omdat de muurdam tussen 
de kozijnen te smal is om twee luiken 
naast elkaar te monteren, is hier een 
overlappende situatie ontstaan. Dit is geen 
probleem i.c.m. de elektrische aandrijving.

Beslag: Het luikbeslag is in aluminium 
uitgevoerd met dezelfde coating als 
de luiken. De elektrische aandrijving 
´Invisible´ van Jobé zorgt voor een 
gebruiksvriendelijk resultaat. 

DIrksLanD Elektrisch bedienbare louvreluiken verstelbaar
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Luiken: Deze wat grotere luiken zijn 
uitgevoerd uit plaatmateriaal met daarin 
een strakke V-groef. De randen zijn 
geseald en daarna zijn de luiken in zijn 
geheel afgelakt met een dubbele laag 
watergedragen lak. Zo wordt de grote 
witte gevel gebroken en zijn de luiken 
onmisbaar geworden. 

 

Beslag: De luiken zijn gemonteerd d.m.v. 
zwart luikbeslag in combinatie met de 
zware luikbediening van Jobé. Deze is 
in dit geval nodig om de grote luiken te 
bedienen. In de woning zijn de luiken te 
bedienen d.m.v. een uitwisselbare slinger.

burgh-haamsteDe Houten luiken met V-groef met bediening
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Luiken: Deze combinatieluiken zijn 
uitgevoerd met een meranti frame en 
lamellen met een bossing paneel van 
exterieur mdf. De bovenin geplaatste 
lamellen zorgen ervoor dat er bij gesloten 
luiken toch nog licht binnenkomt, 
waardoor het niet geheel donker wordt 
binnen. De tussendorpel is ter hoogte van 
het kalf in het kozijn geplaatst voor een 
prachtig resultaat. 

Beslag: Ook hier is gekozen voor het 
moderne Roto luikbeslag, die perfect 
aansluit bij de voorbereidingen van de 
kozijnenleverancier. Deze heeft op de 
fabriek al gaten geboord t.b.v. de montage 
van de duimen, zodat dit op de locatie een 
gemakkelijke klus wordt. Omdat dit beslag 
goed na te stellen is en elk onderdeel 
maatvast is, wordt een perfecte montage 
gegarandeerd. 

bLaDeL Houten combinatieluiken met Roto luikbeslag
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Luiken: Deze houten vensterluiken zijn 
opgebouwd met verticale delen die op een 
frame zijn gemonteerd. Hierdoor ontstaat 
een luik met twee totaal verschillende 
zijden, wat resulteert in een totaal ander 
beeld in open of gesloten stand. Bij 
dit project zijn de luiken uitgevoerd in 
meranti, maar een andere houtsoort is 
natuurlijk ook mogelijk. 
 

Beslag: De montage van de luiken d.m.v. 
Traditioneel luikbeslag zorgt voor een 
mooie combinatie tussen luik en beslag. 
Ook zijn er op de eerste verdieping enkele 
luiken voorzien van binnenbediening 
´Cube´ van Jobé. Dit zorgt ervoor dat de 
luiken op moeilijk bereikbare plekken ook 
kunnen doen waarvoor ze zijn bedoeld: de 
warmte of kou buiten houden.

DreumeL Houten vensterluiken met Traditioneel luikbeslag
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Luiken: Deze woning is voorzien van 
aluminium louvreluiken. De lamellen 
vallen binnen het kader en zijn afgewerkt 
in een bruine kleur, wat perfect past 
bij dit huis. De luiken zijn functioneel 
en zorgen in gesloten stand voor een 
perfecte zonwering zonder in te leveren op 
lichtinval.

Beslag: De luiken zijn voorzien 
van traditioneel luikbeslag met 
inmetselduimen en herderinnekopjes 
om de luiken in open stand te kunnen 
vergrendelen. De gehengen worden op 
maat gezet voordat ze zijn voorzien van 
poedercoating, zodat het altijd perfect 
past en goed beschermd is tegen de 
weersinvloeden.

marIënveLDe Aluminium louvreluiken  met Traditioneel beslag
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Luiken: De voor deze prachtige villa 
toegepaste louvreluiken zijn evenals de 
kozijnen uitgevoerd in accoya en afgelakt 
in de juiste kleur d.m.v. een watergedragen 
systeem. Accoya zorgt voor een gladde 
afwerking en gaat zeer lang mee.
Ook de tussendorpels zijn mooi op 
kalfhoogte gemaakt. Mooi detail is dat 
de lamellen aan beide zijden van het luik 
uitsteken. 

Beslag: Bij dit project is er speciaal 
luikbeslag gemaakt in overleg met de 
architect en Jobé Luikbeslag. Een gesmeed 
stuk hang- en sluitwerk is hiervan het 
prachtige resultaat. Ook de montage 
van de duimen in het accoya is perfect 
uitgevoerd zonder contact tussen ijzer 
en hout. Zuren in accoya tasten het ijzer 
aan en dat is in dit project voorkomen. 
De gesmede wervel geeft de woning een 
authentieke uitstraling. 

goes Houten louvreluiken met Gesmeed luikbeslag
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Luiken: De houten paneelluiken zijn 
voorzien van een paneel met V-groef en 
afgeschuinde kanten in het randwerk. Dit 
zorgt voor een mooie uitstraling. De luiken 
zijn afgelakt zodat ze perfect passen bij de 
kleur van de deuren en ramen. De woning 
is hierdoor helemaal af.

 

Beslag: Voor dit project zijn eerst 
inmetselduimen in de gevel gemetseld, 
omdat er kunststof kozijnen toegepast 
zijn. Montage op of aan de muur is dan 
de beste oplossing. Na de bouw van de 
woning heeft Luik Totaal hier luikbeslag 
serie Traditioneel toegepast in combinatie 
met het herderinnekopje.  

hengeLo Houten paneelluiken met V-groef 
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Luiken: Deze houten paneelluiken 
zijn voorzien van een toog die perfect 
aansluit op de kozijnen. De gehele 
bovenverdieping is voorzien van deze 
elektrisch bedienbare luiken. De eigenaar 
heeft nu het gemak om alles tegelijk of 
afzonderlijk te bedienen.

Beslag: Het luikbeslag komt uit de 
serie landelijk en heeft een sierlijke 
zwaluwstaart aan het uiteinde van de 
gehengen. De elektrische aandrijving 
´Invisible´ van Jobé is in dit geval als 
onderste draaipunt gemonteerd en 
in open stand van de luiken bijna 
onzichtbaar. 

genk (be) Elektrisch bedienbare paneelluiken met toog
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Luiken: Uw tussenwoning ongeschikt voor 
luiken? Niets is minder waar, zoals hier 
te zien in Enschede. De eigenaar van de 
woning wil de ramen open kunnen zetten 
zonder inkijk en last van laagstaande zon. 
Door het toepassing van luiken is hier 
een oplossing voor gevonden. De luiken 
zorgen ervoor dat de bewoners de 
slaapkamer precies kunnen gebruiken 
zoals zij dit wensen.

Beslag: De luiken zijn voorzien van 
traditioneel luikbeslag met plaatduimen 
en een wervel om de luiken in open stand 
te kunnen vergrendelen. In gesloten 
stand worden de luiken vergrendeld met 
snappers, die in wit niet opvallen op de 
kozijnen. 

enscheDe Aluminium louvreluiken dubbelscharnierend
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Luiken: Aan deze in Belgische stijl 
gebouwde woning zijn houten 
combinatieluiken gemonteerd. Deze zijn 
voorzien van zowel lamellen als een paneel 
met V-groef en hebben afgeschuinde 
kanten in het randwerk. Dit zorgt voor 
een klassieke uitstraling en altijd lichtinval 
indien de luiken gesloten zijn.  

Beslag: De luiken zijn gemonteerd met 
Klassiek luikbeslag met plaatduimen op 
de muur. Leuk detail is dat in dit project 
het luikbeslag in het zicht is als de luiken 
open staan. Ook is het beslag gecoat in de 
kleur van de luiken, waardoor het subtiel 
aanwezig is. Het herderinnetje kan niet 
ontbreken en zorgt dat dit samen een 
perfect geheel vormt met de woning.

Den haag Houten combinatieluiken met V-groef
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Luiken: Deze aluminium paneelluiken met 
V-groef zijn voorzien van de elektrische 
aandrijving, wat het gebuiksgemak 
aanzienlijk verbetert. Ook zijn er in deze 
situatie overlappende luiken, omdat de 
muurdam niet breed genoeg is. Dit is geen 
belemmering en de luiken zijn perfect 
gemonteerd.

Beslag: Het elektrische luikbeslag van Jobé 
zorgt voor een luik dat goed aansluit aan 
deze tijd. De motoren zijn uitstekend toe te 
passen met schakelaar, afstandbediening 
of domotica. De hengen en duimen zijn 
uit de serie Traditioneel. De luiken die niet 
elektrisch aangedreven zijn, hebben een 
automatische wervel van kunststof.    
 

affLIgem (be) Aluminium paneelluiken met elektrische bediening
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Luiken: De in notaris stijl gebouwde 
woning is niet voor te stellen zonder 
luiken. In dit geval is gekozen voor 
louvreluiken uitgevoerd in WRC met 
tussendorpel en een kader van 90mm 
breed. Ook zijn de openslaande 
tuindeuren voorzien van luiken. Het brede 
kozijn is hierbij voorzien van zes luiken. 
Deze scharnieren per drie aan één zijde 
van het kozijn.

 Beslag: De luiken zijn gemonteerd met 
Klassiek luikbeslag met inschroefduimen 
in het kozijn. De luiken worden in 
open stand aan de muur vergrendeld 
d.m.v. de automatische sluiting. Bij de 
dubbelscharnierende luiken zijn de mooie 
koppelscharnieren ingevreesd. 

noorDwIjk Houten louvreluiken met Klassiek luikbeslag
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Luiken: Deze houten vensterluiken zijn 
opgebouwd uit verticale delen die op 
een frame zijn gemonteerd. Ook de 
karakteristieke Z-schoor is toegepast. 
De luiken zijn gemaakt van WRC en zeer 
duurzaam. Om een perfect passend luik te 
krijgen is hier ter plaatse een mal gemaakt 
om de togen die in het kozijn zitten exact 
over te nemen. Dit is ook weer toegepast 
voor het beslag.

Beslag: Bij dit project is er Rustiek 
luikbeslag toegepast, wat exact gemaakt 
is op de vorm van de luiken en het kozijn. 
De duimen zijn op de muur gemonteerd. 
Boven zijn de twee luiken voorzien van de 
Jobé binnenbediening voor extra gemak.
Om de luiken mooi schuin open te zetten, 
is hier gebruik gemaakt van extra zware 
windhaken. Al het beslag heeft dezelfde 
afwerking voor een prachtig resultaat.

ochten Houten vensterluiken met maatwerk Rustiek luikbeslag
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Luiken: Deze aluminium paneelluiken zijn 
voorzien van een glad paneel en een lijst in 
een andere kleur. Dit om een variatie aan 
te brengen i.p.v. alles in één kleur toe te 
passen. De woning is hierdoor helemaal af.

Beslag: De luiken zijn in dit project 
decoratief opgehangen met ophanghaken, 
die ervoor zorgen dat de luiken niet van de 
gevel getild kunnen worden.

sambeek Aluminium paneelluiken met twee kleuren
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Luiken: Deze houten vensterluiken zijn 
opgebouwd uit verticale delen die op 
een houten frame zijn gemonteerd. In 
open stand is het randwerk zichtbaar. In 
gesloten stand komen de verticale delen 
mooi uit in combinatie met het Gesmede 
luikbeslag. Op de verdieping zijn de luiken 
van binnenuit bedienbaar gemaakt met de 
Jobé binnenbediening.

Beslag: Dit luikbeslag is speciaal op maat 
gemaakt door Jobé Luikbeslag. De duimen 
met appel/peer en de gesmede wervels 
zorgen voor een authentieke uitstraling, 
wat perfect past bij deze woning.
Op de verdieping is de binnenbediening 
toegepast om deze luiken ook functioneel 
te kunnen gebruiken. De slotbouten 
door het luik zorgen voor een extra mooi 
element.

zuID-hoLLanD Houten vensterluiken met Gesmeed luikbeslag
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Luiken: Deze aluminium schuifluiken zijn 
voorzien van brede lamellen, wat een 
rustig beeld geeft. De achtergevel kan 
door middel van deze oplossing volledig 
worden afgedekt met luiken. Hierdoor 
blijft het zonlicht buiten, maar kan er toch 
nog naar buiten gekeken worden. Een 
perfecte oplossing voor deze woning.

Beslag: De luiken zijn gemonteerd d.m.v. 
een schuifsysteem aan de bovenzijde 
van de ramen. Door het profiel aan de 
onderzijde en de nok aan de gevel kunnen 
de luiken perfect bediend worden, zonder 
last te hebben van nokken die op de grond 
gemonteerd zijn. De schuifsystemen zijn 
uitgevoerd in aluminium en RVS voor een 
zeer duurzaam product.

veLDen Aluminium schuifluiken louvre
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Luiken: Deze houten schuifluiken zijn 
elektrisch bedienbaar. De schuifrail met 
motor is mooi weg gewerkt in het plafond 
van het overstek. De luiken zijn uitgevoerd 
in Western Red Cedar en voorzien van 
lamellen die gelijkliggen met het kader. 

Beslag: Het elektrische schuifbeslag is van 
hoogwaardige kwaliteit en zorgt voor een 
hoog gebruiksgemak. Met een druk op de 
knop schuiven alle luiken tegelijk open 
of dicht. Bij de niet schuivende luiken is 
maatwerk luikbeslag van Jobé toegepast. 
Deze is precies op maat gemaakt en 
ingefreesd in de luiken. 

DorDrecht Elektrische houten schuifluiken louvre
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Luiken: Deze houten louvreluiken maken 
deze volledig gesausde woning helemaal 
af. Het grote witte oppervlak wordt 
mooi onderbroken door zowel sier als 
functionele luiken. De lamellen vallen aan 
beide zijden binnen het kader. In dit geval 
is gekozen voor luiken van meranti.

Beslag: De luiken zijn afgehangen met 
Traditioneel beslag door middel van 
plaatduimen, L-gehengen en T-gehengen. 
Een wervel zorgt ervoor dat de luiken aan 
de gevel vergrendeld kunnen worden. 
Deze wervel is zowel onder als aan de 
zijkant van het luik te gebruiken.

brasschaat (be) Houten louvreluiken met Traditioneel luikbeslag
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Luiken: Deze houten opgeklampte luiken 
zijn opgebouwd uit verticale meranti 
delen met daarop twee horizontale 
klampen. Deze zijn geheel afgelakt en aan 
de bovenzijde voorzien van een profiel 
op kleur om inwateren te voorkomen. 
In dit project komen zowel enkele als 
dubbelscharnierende luiken voor. Alles is 
naar wens van de klant uitgevoerd.

Beslag: Het toegepaste luikbeslag uit 
de serie Rustiek past perfect bij dit 
opgeklampte luik. De plaatduimen 
zijn op maat gemaakt en op het kozijn 
gemonteerd. De enkele luiken worden 
gesloten d.m.v. een speciale sluiting voor 
enkele luiken.

herpen Houten opgeklampte luiken met Rustiek luikbeslag
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Luiken: Deze in notarisstijl gebouwde 
woning in Ochten is geheel voorzien 
van houten combinatieluiken. Deze zijn 
voorzien van zowel lamellen als een vlak 
paneel met strak randwerk. Deze mahonie 
luiken passen uitstekend bij deze woning 
en zijn van binnenuit bedienbaar. 

Beslag: De luiken zijn gemonteerd met 
Klassiek luikbeslag met inschroefduimen 
in het kozijn. Alle luiken zijn van binnenuit 
bedienbaar door middel van de ´Cube´ 
binnenbediening van Jobé, die perfect 
past bij het gekozen luikbeslag.

ochten Houten combinatieluiken met Jobé bediening
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Luiken: De in dit project toegepaste 
aluminium paneelluiken zijn voorzien van 
verticale delen als paneel, wat de luiken 
landelijk en sfeervol maakt. De luiken zijn 
onderhoudsarm en geven het huis een 
luxe uitstraling. Bij deze woning is op de 
verdieping ook een breed kozijn voorzien 
van twee dubbelscharnierende i.p.v. brede 
luiken, zodat het aanzicht in open stand 
gelijk is aan de andere ramen. 

Beslag: Het toegepaste luikbeslag uit 
de serie Klassiek past perfect bij het 
gekozen luik. De klassieke punt en het 
herderinnekopje maken het helemaal af en 
zorgen voor een mooi geheel.

Losser Aluminium paneelluiken met V-groef
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Luiken: Deze wat grotere louvreluiken 
zijn uitgevoerd in meranti en voorzien 
van een  tussendorpel ten hoogte van de 
roede van het raam. Bij deze luiken is er 
gekozen om de lamellen aan beide zijden 
door te laten steken. Op de verdieping zijn 
er handbediende luiken en op de begane 
grond zijn een aantal luiken voorzien 
van een zware bediening met elektrische 
aandrijving. 

Beslag: De luiken zijn gemonteerd met 
zwart luikbeslag uit de serie Traditioneel in 
combinatie met luikbediening ´Robusta´ 
van Jobé, die in dit geval ook nog is 
voorzien van een motor om de luiken 
elektrisch te kunnen bedienen. In deze 
woning zijn de luiken d.m.v. domotica 
bedienbaar gemaakt.

rIDDerkerk Houten louvreluiken met elektrische bediening
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Luiken: Deze houten vensterluiken zijn 
opgebouwd uit verticale delen die op 
een houten frame zijn gemonteerd. Het 
afgeschuinde randwerk zorgt voor een 
prachtig resultaat. In open stand is het 
randwerk zichtbaar. In gesloten stand 
komen de verticale delen mooi uit in 
combinatie met het Rustieke luikbeslag.

Beslag: Het toegepaste Rustieke luikbeslag 
is in dit project exact naar wens van 
de klant gemaakt. Een combinatie van 
plaatduimen met sierlijke punten en de 
L-gehengen zorgt voor een mooi geheel. 

brabant Houten vensterluiken met Rustiek luikbeslag
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Luiken: Deze aluminium louvreluiken zijn 
voorzien van brede lamellen, wat een mooi 
beeld geeft. Deze luiken zijn verdeeld in 
drie vlakken die overeenkomen met de 
raamverdeling. Het middelste gedeelte 
is verstelbaar, waardoor er gespeeld kan 
worden met lichtinval. Deze woning aan 
het water is hiermee helemaal af.

Beslag: De luiken zijn gemonteerd met 
traditioneel luikbeslag en gemonteerd 
met plaatduimen. In gesloten stand zijn er 
snappers gemonteerd die ervoor zorgen 
dat de luiken niet vrij kunnen bewegen. 

wILnIs Aluminium louvreluiken met verstelbaar gedeelte
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Luiken: Deze paneelluiken zijn uitgevoerd 
met een meranti frame en vlak paneel 
van exterieur mdf. De luiken op de 
eerste verdieping zijn bedienbaar van 
binnenuit door middel van de Jobé 
binnenbediening. De witte luiken vormen 
in mooi contrast met het beslag toch een 
goed geheel met de rest van de woning.

Beslag: De luiken zijn opgehangen 
met Traditioneel luikbeslag. Dit d.m.v. 
inschroefduimen in het kozijn en 
L-gehengen op de luiken. De sluiting 
is mooi bijpassend en de bedienbare 
luiken op de eerste verdieping maken het 
helemaal af.

utrecht Houten paneelluiken met Traditioneel luikbeslag

63



64



Luiken: Deze Friese luiken zijn uitgevoerd 
in Western Red Cedar. Door het smalle 
randwerk en de grote lamellen ontstaat 
het typische Friese luik. Er is voldoende 
doorkijk van binnen naar buiten, maar het 
biedt toch genoeg zonwering.

Beslag: De luiken zijn opgehangen 
met Traditioneel luikbeslag. Dit d.m.v. 
inschroefduimen in het kozijn en 
T-gehengen op de zijkanten van de luiken. 
Alle luiken zijn in dit project van binnenuit 
bedienbaar gemaakt door de Jobé 
binnenbediening (Cube). Ook montage 
zonder binnenbediening is mogelijk.

twente Houten Friese luiken met Traditioneel luikbeslag
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Luiken: Deze houten vensterluiken zijn 
opgebouwd uit verticale delen die op een 
frame zijn gemonteerd. Hierdoor ontstaat 
een luik met twee totaal verschillende 
zijden, wat resulteert in een compleet 
ander beeld in open of geloten stand. Bij 
dit project zijn de luiken uitgevoerd in 
meranti. Een andere houtsoort is natuurlijk 
ook mogelijk. 
 

Beslag: De montage van de luiken met 
Landelijk luikbeslag zorgt voor een mooie 
combinatie tussen luik en beslag. Omdat er 
drie klampen zijn, is hier gekozen om ook 
drie klampen te voorzien van een geheng. 
Een sierlijk geheel, waardoor de witte 
gevel op fraaie wijze wordt onderbroken.

wIjk bIj DuursteDe Houten vensterluiken met Landelijk beslag 
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Luiken: Deze woning is voorzien van 
aluminium louvreluiken. De lamellen 
vallen binnen het kader en zijn afgewerkt 
in een witte RAL kleur. De luiken zijn 
functioneel en zorgen in gesloten stand 
voor een perfecte zonwering zonder in te 
leveren op lichtinval. Op de verdieping is 
de Jobé binnenbediening toegepast, zodat 
de luiken daar ook bruikbaar zijn.

Beslag: De luiken zijn voorzien 
van Traditioneel luikbeslag met 
inschroefduimen in het kozijn en 
T-gehengen op het luik. Beneden is 
het herderinnekopje gebruikt om de 
luiken te openen. Boven is enkel de Jobé 
binnenbediening (Cube) voldoende. Door 
middel van een uitwisselbare slinger zijn 
deze luiken dan ook te gebruiken waar ze 
voor bedoeld zijn: het licht buiten houden.

aLmere Aluminium louvreluiken met Traditioneel luikbeslag

69



70



Luiken: Deze houten luiken zijn 
opgebouwd uit een aantal dikke planken 
die goed zijn verlijmd. Het gekozen 
beslag is uitgevoerd met tegenstrip en 
slotbouten, aangezien dit een belangrijke 
functie heeft. Hierdoor blijft het luik mooi 
bij elkaar. Vroeger was dit de manier om 
luiken te maken. 
 

Beslag: Dit luikbeslag is speciaal op maat 
gemaakt door Jobé Luikbeslag. De duimen 
met appel/peer en de gesmede wervels 
zorgen voor een authentieke uitstraling die 
perfect past bij deze woning. De tegenstrip 
is erg sierijk en geeft het luik in zowel open 
als gesloten stand net iets meer. 

brabant Massief houten luiken met Gesmeed luikbeslag
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Luiken: Deze combinatieluiken zijn 
voorzien van de traditionele zandloper. Dit 
kan zowel gespoten worden als worden 
beplakt met speciale stickers. De luiken zijn 
gemaakt van een WRC kader met lamellen 
en een trespa paneel. 

Beslag: Het beslag voor dit project is 
deels hergebruikt en opnieuw verzinkt en 
gecoat. Oude onderdelen die niet meer 
te redden waren hebben wij vakkundig 
nagemaakt, zodat het perfect past bij de 
overige onderdelen. Dit prachtige gebouw 
is weer voor jaren voorzien van duurzame 
luiken.

echteLD Houten combinatieluiken met Gesmeed luikbeslag
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Luiken:  Deze aluminium louvreluiken 
zijn uitgevroerd met verstelbare lamellen 
De luiken op de eerste verdieping zijn 
bedienbaar van binnenuit door middel van 
de Jobé binnenbediening. De grijze luiken 
vormen in mooi contrast met het beslag 
toch een goed geheel met de rest van de 
woning.

Beslag:  De luiken zijn opgehangen 
met Traditioneel luikbeslag. Dit 
d.m.v. inschroefduimen in het 
kozijn en L-gehengen op de luiken. 
binnenbediening is mooi bijpassend en de 
bedienbare lamellen maken het helemaal 
af.

enscheDe Aluminium louvreluiken met verstelbare lamel
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Luiken:  Deze houten louvreluiken zijn 
gemaakt van Accoya en daardoor zeer 
duurzaam. Door toepassing van Accoya 
hoeven de luiken verder niet behandeld 
te worden. Bij dit project is er een speciale 
bediening toegepast zodat de luiken haaks 
open kunnen blijven staan.

Beslag:  De luiken zijn afgehangen aan 
speciale scharnieren en bijbehorende 
bediening met op maat gemaakte arm-
schuifrail. Door deze maatwerk oplossing 
zijn de mogelijkheden zeer ruim.

ommen Accoya louvreluiken met maatwerk bediening
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Luiken:  Deze wat grotere vensterluiken 
zijn uitgevoerd in Meranti klampwerk met 
daarop WRC delen. In dit geval gegrond 
geleverd zodat ze in het werk geschilderd 
kunnen worden. De luiken worden 
elektrisch aangedreven met behulp van de 
smartphone.

Beslag:  De luiken zijn gemonteerd d.m.v. 
zwart luikbeslag in combinatie met 
luikbediening´´Robusta´´ van Jobé. Deze 
is in dit geval nodig om de grote luiken te 
bedienen. Aan de binnenzijde zijn in de 
binnenmuur motoren gemonteerd die de 
luiken elektrisch kunnen aandrijven.

wILLemstaD Houten Vensterluiken elektrisch aangedreven
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Luik totaal
Industriestraat 10
7582 CR Losser

Tel:  053-461 98 50
Fax:  053-434 08 42

info@luiktotaal.nl
www.luiktotaal.nl

“Eerlijk advies, 
ruime keuze, 

goede service 
en veel 

meerwaarde 
tegen een 

concurrerende 
prijs, dat is 
LuikTotaal”


