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Professionals adviseren ramen en deuren van Profel!

Aluminium
Schuiframen
met structuurfolie



	 	 	 	

Een sterk staaltje technologie

PROFEL P200-schuiframen kun-

nen in alle Profel-kleuren gemoffeld 

worden, steeds uni-color (aan bin-

nen- en buitenzijde dezelfde kleur) 

of kunnen bekleed worden met 

Profel-structuurfolie aan binnen- en 

buitenzijde, in alle gangbare com-

binaties.

Kleur is een belangrijk visueel aspect. Daarom biedt Profel een unieke combinatie 

kleuren in generfde structuurfolie aan. Alle kleur- en houtimitatiefolie’s worden steeds 

aangebracht zowel op de binnenzijde als op de buitenzijde van het profiel.

Structuurfolie’s zijn UV-bestendig, kleurecht, duurzaam en krasbestendig. Hiervoor 

staat Profel borg! Bovendien zijn profielen met structuurfolie antistatisch en vergen ze 

een minimum aan onderhoud.

* Houtimitatie Lichte kleurafwijking van werkelijkheid is mogelijk. Bekijk onze kleurstalen in de showroom bij u in de buurt.

“Perfecte prestaties 
         in alle omstandigheden”

F115 F305 F817* F822* F819* F803* F814* F897* F732

F511 F609 F701 F716 F723 F739 F901 F910



	 	 	 	

PROFEL P200 schuiframen bekleed met structuurfolie of gemoffeld

P200-schuiframen worden standaard uitgevoerd met één vaste en één schuivende 

vleugel. Schuiframen met een minimale hoogte vanaf 1170 mm worden standaard 

voorzien van een 2-punt haakslot in de vleugel en een doorlopende massieve sluitlat 

in de kader, grepen aan binnen- en buitenzijde in de bijpassende kleur van het raam 

én afsluitbaar. Schuiframen kleiner dan 1170 mm worden voorzien van een 1-punt 

kliksluiting in de kleur van het raam. Op verzoek kan ook de tweede vleugel schuivend 

uitgevoerd worden met een komgreep aan de binnenzijde.

Andere eigenschappen

  Profieldiepte kader is 100 mm, de schuifvleugel is 50 mm diep

  Schuivende en vaste delen zijn voorzien van een dubbele borstel voor een 

 betere dichting

  Aanslagprofielen tussen de beide vleugels eveneens met borsteldichting

  Aanslaglatten voorzien van eindkapjes voor een betere dichting en 

 als uittilbeveiliging

  Thermische onderbreking in polyamide

  Meerdere types glaslat aan de binnenzijde zijn mogelijk:

   Glasdikte bij glaslat type “retro”: van 22 

  tot 27 mm (kan enkel met structuurfolie)

   Glasdikte bij glaslat type “recht structuurfolie”:      

  van 20 tot 30 mm

   Glasdikte bij glaslat type “recht gemoffeld”:      

  van 4 tot 36 mm

  Vlakke glasrubbers minimaal in het zicht



Uw Profel-verdeler:

www.profel.com

Comfort op eenzame hoogte
Op elk moment wil Profel een garantie 
zijn voor een gevarieerd aanbod, kwaliteit, 
duurzaamheid en perfecte isolatie. Daar-
om fabriceren wij onze producten zelf. 
Alleen zo zijn wij zeker u producten van 
het hoogste niveau te kunnen aanbieden.

Een veilig en geborgen gevoel
Met Profel kiest u niet alleen voor 
kwaliteit, maar ook voor veiligheid. 
Onze ramen zijn immers uitgerust met 
diverse inbraakwerende mechanismes. 
Uw veiligheidsgevoel zal er enkel maar 
door toenemen!

Een streling voor het oog
Al onze producten getuigen van een 
goede smaak. Ze zijn ontworpen volgens 
de laatste design-tendenzen en passen 
perfect bij uw woning, welk ook de stijl. 
Op die manier geven wij een nieuwe be-
tekenis aan de uitdrukking ‘mooi wonen’!
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