Comfort op eenzame hoogte
Op elk moment wil Profel een garantie
zijn voor een gevarieerd aanbod, kwaliteit,
duurzaamheid en perfecte isolatie. Daarom 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 volledig staalverwerkt en
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 betekenis
aan de uitdrukking ‘mooi wonen’!

www.profel.com
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Kunststof

Plano
Deuren

Professionals adviseren ramen en deuren van Profel!
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Plano: esthetische verfijning

“Plano-profielen zorgen voor een
veilig en warm gevoel”
Plano-deuren munten uit door hun zorgvuldige afwerking tot in het kleinste en zelfs onzichtbare detail. Zo
zijn onder meer de deurvleugel en afwatering helemaal
aan het oog onttrokken. De profielen zijn zeer rank en
tegelijkertijd uitermate sterk. Deze elegant ogende
deuren bieden dan ook een hoge isolatiewaarde, mede
door de dikke isolatiekern, en een goede bescherming
tegen inbraak. De Plano-deur past bij elke bouwstijl.
Het kleurenpalet is zeer uitgebreid met bijkomende
combinatiemogelijkheden. Daarnaast is er een grote
variatie in decoratief beslag in messing, brons,
aluminium en roestvrij staal.
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Lichte eik

Donkere eik

Kleur is een belangrijk visueel aspect.
Daarom biedt PROFEL een unieke combiF803

F897

Gouden eik

Afrormosia

F609
Dennengroen

F511

natie kleuren in generfde structuurfolie aan.

Staalblauw

Alle kleur- en houtimitatiefolie’s worden
steeds aangebracht zowel op de binnenzijde als op de buitenzijde van het profiel.
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Antracietgrijs
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Structuurfolie’s zijn UV-bestendig, kleur-

Licht grijs

Kwartsgrijs

Betongrijs

echt, duurzaam en krasbestendig. Hiervoor staat PROFEL borg! Bovendien zijn
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profielen met structuurfolie antistatisch en
vergen ze een minimum aan onderhoud.

Wijnrood

Licht ivoor
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Karakteristieken:
Meerkamersysteem met in de middenkamer
metalen versterkingsprofielen die de stabiliteit
van de deur verhogen.
Onzichtbare bevestiging van de 2 mm buitenplaat (3 mm indien met groeven), slechts kader
en paneel zijn zichtbaar. Géén waterkapjes.
Buitenplaat vlak of voorzien van groef,
gecombineerd met rvs inlegplaat en/of glasinzet
(uitgebreid gamma standaard modellen met alle
glassoorten mogelijk)
Paneelsamenstelling steeds met isolatiekern van
38 mm (PUR) voor een optimale isolatie
( U-waarde = 0,61W/m²K).
Dubbele aanslagdichting: buitendichting om het
binnendringen van overvloedige neerslag en
stof te verhinderen binnendichting voor extra
klimaatdichtheid en akoestisch comfort
De glaslatten met gecoëxtrudeerde dichtingen
(minimaal in zicht) verzekeren een perfecte en
onzichtbare montage.
Zichtbaar beslag in de kleur van het schrijnwerk;
uitgebreide mogelijkheden aan sierbeslag in
messing, brons, aluminium en roestvrijstaal.
Geschikt voor meerpuntsluiting pen/haak en
veiligheidscilinder; in optie inbraakwerend pakket verkrijgbaar met certificaat klasse 2 volgens
de strenge Europese voornorm ter zake (Politiekeurmerk); ook voor ramen en schuifdeuren uit
de andere PROFEL raamtypes.
Keuze uit 16 structuurfolies waarvan 6 met houtimitatie en 10 kleuren in nerfstructuur.
Continue kwaliteitszorg onder controle van
onafhankelijke en gecertificeerde organismes:
niet alleen op het profielsysteem maar over het
volledige productieproces, vanaf de grondstof
tot en met het volledig afgewerkte eindproduct.
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